ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE LA
CORPORACIÓ DEL DIA 15 DE JUNY DE 2019, RESULTANT DE LES
ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG DE 2019.
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les dotze del migdia del dia 15 de juny
de dos mil dinou es reuneixen a la sala de sessions els Srs./Sres. Regidors/es
que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària del ple:
Hi assisteixen:
Sr. Antonio López López, PSC-CP
Sra. Maria Montserrat Inglés Novell, PSC-CP
Sr. Josep Plana Monné, PSC-CP
Sra. Alicia Inglés Villena, PSC-CP
Sr. Joan Morlà Mensa, UNICAT-ERC-AM
Sra. Ariadna Tous Dalmau, UNICAT-ERC-AM
Sr. Francesc Saigí Núñez, UNICAT-ERC-AM
Sr. Daniel Rodríguez Polo, MO1-TE
Sr. Carles Guillen Montserrat, JUNTS
Sr. Jordi Eliseu Porta González, Cs
Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo, EL CATLLAR-ECG
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.
El secretari de la Corporació informa que en data 26 de maig de 2019 es varen
celebrar les eleccions locals en virtut del que establia el Reial decret 209/2019,
d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i
Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades
de Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté
esment exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots
obtinguts per cada candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots
nuls, i dels escons obtinguts per cada candidatura, així com la relació nominal
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dels electes. Altrament consta a l’esmentada Acta que no s’ha presentat recurs
contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
2

D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes els citats a
l’encapçalament i per aquell ordre.
D’acord amb el què disposa l’article 37 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals i art. 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, les Corporacions es constitueixen en sessió pública
el vintè dia posterior a la data de les eleccions.
Tot seguit, verificda la concurrencia de la majoria absoluta dels regidors electes,
es procedeix a constituir la Mesa d’Edat que resta formada pel senyor Jordi
Eliseu Porta González, com a president, i la senyora Ariadna Tous Dalmau, com
a vocal, regidor i regidora proclamats, respectivament, de major i menor edat,
actuant de secretari el que ho és de la Corporació.
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i regidores
electes, que són trobades conformes, i considera acreditada, per tant, la
personalitat dels regidors proclamats.
2. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.
A continuació els regidors electes han de procedir a la promesa o jurament del
càrrec com a condició prèvia a declarar constituïda la corporació. A tal efecte,
el president de la mesa dóna la paraula a cadascun dels regidors electes, els
quals donen compliment a aquest requisit en els termes següents:
Els Srs. i Sres. Antonio López López, Maria Montserrat Inglés Novell, Josep Plana
Monné, Alicia Inglés Villena, Joan Morlà Mensa, , Francesc Saigí Núñez, Daniel
Rodríguez Polo, Carles Guillén Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i
Ariadna Tous Dalmau ho fan emprant la fórmula següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor/a de l’ajuntament del Catllar amb lleialtat
al rei, i guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.”
EL Sr. Carles Guillén Montserrat afegeix “amb lleialtat al mandat democràtic i al
poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i suport als presos i preses polítics i
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exiliats i exiliades. Manifesto el meu compromís amb la igualtat i la llibertat i
declaro continuar treballant amb la construcció d’una Catalunya políticament
lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”
El Sr. Jordi Eliseu Porta González ho fa utilitzant la fórmula següent:
“prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor de l’ajuntament del Catllar amb lleialtat al rei, i guardar i fer
guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat i l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya”
A continuació, el president, un cop efectuat el jurament o promesa del càrrec
per part dels regidors i regidores electes, i atès que hi han concorregut la totalitat
dels membres que la composen, i per tant acomplerta amb escreix el quòrum
necessari de la majoria absoluta, declara legalment constituïda la nova
Corporació.
3. ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Constituïda la nova Corporació, el secretari informa que es procedirà a l’elecció
de l’alcalde, d’acord amb el que preveu l’art. 196 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General. Poden presentar candidatura els Regidors que encapçalen
les corresponents llistes.
Serà proclamat Alcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta dels vots i
si cap l’obtingués serà proclamat el que encapçala la llista més votada a les
passades eleccions municipals.
El Sr. President pregunta quins regidors dels que encapçalaven les respectives
llistes electorals presenten la seva candidatura a alcalde, presentant-se els que
després es diran, quedant proclamades les candidatures següents:
El Sr. Antonio López López, com a cap de llista del PSC-CP.
El Sr. Joan Morlà Mensa, com a cap de llista d’UNICAT-ERC-AM.
El Sr. Jordi Eliseu Porta González, com a cap de llista de Cs.
Seguidament, es procedeix a la votació nominal, per ordre alfabètic dels
regidors/es:
- Sr. Carles Guillen Montserrat, vota a favor del candidat Joan Morlà Mensa.
- Sra. Alicia Inglés Villena, vota a favor del candidat Antonio López López.
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- Sr. Antonio López López, vota a favor del candidat Antonio López López.
- Sr. Joan Morlà Mensa, vota a favor del candidat Joan Morlà Mensa.
- Sra. Maria Montserrat Inglés Novell, vota a favor del candidat Antonio López
López.
- Sr. Josep Plana Monné, vota a favor del candidat Antonio López López.
- Sr. Jordi Eliseu Porta González, vota a favor del candidat Jordi Eliseu Porta
González.
- Sr. Daniel Rodríguez Polo, vota a favor del candidat Joan Morlà Mensa.
- Sr. Francesc Saigí Núñez, vota a favor del candidat Joan Morlà Mensa.
- Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo, vota a favor del candidat Joan Morlà
Mensa.
- Sra. Ariadna Tous Dalmau, vota a favor del candidat Joan Morlà Mensa.
El Sr. Secretari, fa el recompte de vots que queda de la forma següent:
el Sr. Antonio López López ha obtingut 4 vots.
el Sr. Joan Morlà Mensa ha obtingut 6 vots.
el Sr. Jordi Eliseu Porta González ha obtingut 1 vot
Abstencions: cap.
Així doncs, el President de la Mesa d’Edat, d’acord amb el que determina
l’article 196.b de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
declara que en haver obtingut la majoria absoluta dels vots el candidat senyor
Joan Morlà Mensa, queda proclamat Alcalde de l’Ajuntament del Catllar.
Seguidament, el Sr. Joan Morlà Mensa pren possessió de l’alcaldia prèvia
promesa del càrrec en els termes següents:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec d’alcalde de l’ajuntament del Catllar amb lleialtat al
rei, i guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”.
Una vegada rebuda la vara d’alcalde que li lliura la vocal de la Mesa d’Edat i
exercint, ja, la presidència de la sessió convida els diferents caps de llista que
ho desitgin a per explicar el sentit del seu vot, seguint l’ordre de menor a major
representació.
El Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo, del CATLLAR-ECG, agraeix, en primer
terme, el treball fet amb l’equip amb que ha compartit els darrers quatre anys,
també agraeix la tasca dels empleats municipals i fa un agraïment especial als
components del seu grup polític, doncs sense ells no seria possible la fita
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assolida. Finalment manifesta que seguirà treballant diàriament i amb el mateix
compromís de sempre.
5

El Sr. Jordi Eliseu Porta González, de Cs, inicia la seva intervenció agraint la
confiança de les persones del municipi que els ha permès arribar a tenir
representació al ple de l’ajuntament per primera vegada i reitera el compromís
amb elles. També agraeix el treball i esforç als companys i companyes de
candidatura i manifesta el seu convenciment que seguiran creixent com a
formació política a nivell local.
Tot seguit felicita al Sr. alcalde per haver assolit l’alcaldia i la seva capacitat per
arribar als pactes necessaris que li han permès ser alcalde sense haver guanyat
les eleccions. Alhora, recorda que el lema de campanya electoral del Sr. alcalde
era “Tots som el Catllar”, inclosos els que no pensen com vostè i que la seva
formació estarà sempre disposada a treballar per al bé del municipi.
Sr. Carles Guillen Montserrat, de JUNTS, i literalment diu el següent:
“Bon dia a totes i tots,
El passat de 26 de maig el poble del Catllar es va pronuncia en unes eleccions
democràtiques, que van donar un resultat molt dividit i que donava múltiples
combinacions per formar diferents equips de govern.
Finalment i desprès de moltes converses i reunions amb diferents persones, he
pres una decisió, avalada crec, per la majoria de les 236 persones que em van
fer confiança, i que des d’aquí els dono les gràcies.
No ha estat una decisió fàcil ja que cada persona té una opinió diferent i segur
que no serà de l’agrat de tots, però crec que l’equip de govern que formarem
pot donar un nou impuls al municipi.
En tres dies hem estat capaços de fer un programa de govern, que en breu
presentarem i que recull les millors propostes de les diferents formacions que
l’integrem.
Segurament en aquest planari sentirem que som un equip de perdedors, però
no és cert. Som un equip de persones il·lusionades en el projecte que hem
acordat i que des del primer dia treballarem per tirar-lo endavant durant els
propers 4 anys, per fer un Catllar millor per a totes i tots.
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Junts som més forts i és per això que ens agradaria comptar amb totes les
regidores i regidors que formen aquest plenari per intentar fer les coses de
manera conjunta i consensuada. Felicitar des d’aquí a les regidores i regidors
que s’estrenen en aquest legislatura.
Sempre he sostingut que una vegada passades les eleccions l’únic objectiu que
hem de tenir els càrrecs electes és treballar conjuntament per el poble que ens
ha escollit.
No voldria acabar, sense tenir un record per totes i tots els companys que
actualment estan en presó o exiliats,i per totes les seves famílies que estan
patint l’assetjament d’un estat venjatiu i repressor.
Crec que en el context actual, són molt escaients les paraules escrites per en
Josep Ma. Gavaldà en la presentació del llibre “El Castell, Vila i Terme del
Catllar” que llegeixo textualment: “La consciència històrica dels pobles reforça
la seva identitat, els ajuda a valorar la diversitat de respostes davant els
desafiaments històrics concrets i els impulsa a treballar esperançats en el
projecte col·lectiu, sempre nou i actual, d’aconseguir una comunitat humana
més justa, lliure i tolerant.
Visca el Catllar i visca Catalunya!”
Sr. Daniel Rodríguez Polo, de MO1-TE pel Catllar, que diu el següent:
“Bon dia a tothom, aquesta és la meva primera intervenció en una sessió de Ple
d’aquest ajuntament, el que tenen les primeres impressions és que no hi ha
segona oportunitat, així que intentaré ser breu però que s’entengui clarament el
que vull expressar.
Primer de tot, és un gran honor i responsabilitat poder estar avui aquí com a
regidor del Catllar. Inicio aquesta etapa amb un compromís, i no és aquest text
que ens imposen legalment per tenir-nos agenollats i submisos, jurant pel rei
i per la constitució espanyola, les quals tant una cosa com l’altra les considero
totalment anacròniques i molt lluny del que jo crec seria una societat justa. Sinó
amb el ple compromís amb aquest municipi i cadascuna de les persones que hi
formen part, em comprometo a treballar cada dia amb la màxima humilitat i
esforç per aconseguir, fins a on pugui, viure en una societat més lliure,
feminista, democràtica i participativa. Començant pel nostre poble, i lluitant,
amb molta força, per assolir la tan esperada República Catalana.
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Als companys i companya que hem signat l’acord: ho hem dit públicament i ho
ratifico, ha sigut fàcil i natural, els objectius eren compartits pràcticament al
100% i només ha calgut alinear-los. Tinc moltes ganes de posar-me a treballar,
ho tenim molt clar, i si ho fem conjuntament i aprenent els uns dels altres, segur
que li traurem molt bon profit al grup, cadascú amb els seus punts de vista i
experiència, jo posaré el meu granet de sorra, i si tot va bé, tinc quatre anys per
davant per contagiar-vos tot al màxim de l’esperit del MO1- TE.
A les companyes i companys de PSC i Cs, hem parlat una miqueta aquests
dies, amb Antonio en persona i amb Jordi per telèfon, però m’agradaria repetirho, ens coneixem i sabem on estem cadascú, no hi ha cartes amagades,
ideològicament podem estar en desacord , però ens uneix el que tenim en
comú vosaltres, els vostres votants i jo, El Catllar. Aquí sempre ens trobarem,
en tota proposta que tingui com a objectiu millorar el municipi i la vida de les
seves persones sempre m’hi trobareu, em comprometo a escoltar i valorar cada
una d’elles per damunt de les sigles que la portin. Sóc el Portaveu del MO1-TE,
els nostres valors es basen en les persones, i tinc molt clar, i això ho faig
extensiu a les votants de qualsevol altre formació, que els seus vots no valen
menys que els nostres.
Per finalitzar em dirigeixo a totes les persones que han confiat en nosaltres,
formin o no part del moviment. No hi ha prou paraules d’agraïment per tothom
que ha fet possible que avui estigui aquí parlant, a l’assemblea, al secretariat,
a les comissions, a les nostres famílies.... no ens oblidem d’elles, són les que
pateixen les estones dolentes i comparteixen les bones, són les que sempre
estan amb nosaltres, esperant que arribem d’una reunió que s’eternitza o
celebrant els bons resultats, però sempre estan recolzant-nos i ens donen la
força per seguir endavant en aquest món tan boig i tan bonic a la vegada on
ens hem ficat.
No vull acabar sense recordar a les nostres preses i presos, exiliades i exiliats,
a les persones represaliades, jutjades, investigades, totes elles estan en el
nostre dia a dia i com a MO1- TE, des de els nostres valors fundacionals, també
em de lluitar per revertir aquesta situació. Som moviment 1 d’Octubre, vam obrir
el centre quan va fer falta, vam dormir allà, vam defendre les urnes, el nostres
vots, la nostra veu, la nostra dignitat, en resum, el nostre futur. Aquests dies,
arrel del final del judici farsa corre el # hotornaremafer.
Jo em pregunto, ho tornaria a fer?
Sense cap dubte, tantes vegades com faci falta
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Visca el MO1 –TE, Visca el Catllar i Visca la Terra Lliure.”
8

Sr. Antonio López López, PSC-CP que diu el següent:
“Bon dia,
Abans de tot felicitar en nom del grup municipal socialista i en el meu propi al
sr. Joan Morlà, per la seva reelecció com alcalde del Catllar tot esperant el millor
d’ell i del seu equip quatripartit de govern pel bé del municipi, i oferint des del
primer moment la nostra col·laboració en tot allò que sigui una millora pel poble
del Catllar i pels seus habitants.
Felicitar al alcalde Morlà y recomendarle que no compre loteria, no se debe
abusar de la suerte y en su caso, ésta, ya le ha sido favorable en dos ocasiones
al permitirle ser alcalde a pesar de haber perdido siempre las elecciones
municipales a las que se ha presentado ( 2 con el PSC, 2 con Unicat y ahora
con Unicat-ERC).
Contrariamente en mi caso no me ha servido de tanto ganar 2 de las 3
elecciones en las que he sido alcaldable del PSC, elecciones como estas
pasadas municipales del 26 de mayo donde el PSC volvimos a ganar y a repetir
nuestros resultados del 2015 con cuatro representantes, mis compañeros
Montse Inglés, Josep Plana, Alicia Inglés y yo mismo, Antonio López y a pesar
de ello seremos oposición.
Aprovecho para agradecer a las 629 vecinas y vecinos del Catllar que nos
votaron, gracias por la confianza depositada en nosotros de la que esperamos
ser dignos representantes así como agradecer también a todos aquellos
habitantes del Catllar que sin habernos votado, estos días nos han transmitido
sus felicitaciones por nuestra victoria y sus ánimos y fuerza para que
pudiéramos gobernar como fuerza más votada.
Tambien quiero agradecer a los dos compañeros que me han acompañado en
esta legislatura que hoy termina y que no repiten, Carlos Alvarez y Eva Zafra.
Gracias.a los dos.
Agradecimiento también eterno de corazón a todos los miembros de nuestra
candidatura por su implicación, trabajo y coraje a lo largo de estos días de
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campaña y transmitirles que esto no es el final, es tan solo el principio, un
principio muy ilusionante en el que seguimos contando con todos y todas ellos.
Seremos oposición, así es, una oposición fuerte, valiente, coherente,
responsable, respetuosa y constructiva.
Pero també contundente para que se cumplan los 37 ámbitos programáticos
acordados por el equipo de gobierno cuatripartito.
Unos ámbitos programáticos que, por cierto, y si ustedes comparan los
diferentes programas presentados por las diferentes fuerzas políticas a lo largo
de esta campaña, podrán comprobar que de los 37 puntos acordados en el
pacto de gobierno, el grupo municipal en el que más puntos se coinciden segun
su programa electoral justamente somos nosotros, el PSC con 25 puntos de los
37 del acuerdo, más de un 67% de coincidencia.
Nos seguía Mo1-te con 21, Unicat-ERC con 18, Junts con 16 y acabando con
los 4 d’En Comú. Hechos objetivos, realidades.
Realidades que nos llevan a agradecer desde aquí esta consideración y respeto
del equipo de gobierno hacia nosotros y nuestro programa por incluir tantos
puntos nuestros en sus ámbitos programáticos de gobierno donde no han
tenido a bien aceptarnos.
Este sí es un buen inicio sr. Morlà, buscar las sinergias y la colaboración de
todos y aceptar las propuestas de otros, reconociendo sus beneficios para El
Catllar aunque, eso sí, se haya olvidado de mencionarnos. Un error lo tiene
cualquiera, no se preocupe! Gracias!
Destacar también que en estos 37 ámbitos programáticos, 16 de ellos son
coincidentes en los programas de campaña presentados por Unicat-ERC y…
vaya, sorpresa de nuevo!! Y el PSC!
Habiendo más puntós en común que entre los diferentes programas de los otros
partidos. Más que con cualquiera de sus socios de gobierno cuando, parece
ser, que eran estas coincidencias las que los llevaban a firmar el pacto
cuatripartito.
Con sus socios Unicat-ERC coincide en 8 puntos con Junts, en 7 con Mo1-te y
en 2 con En Comú y ni así, ni ante estas evidencias que pusimos sobre la mesa
en las diferentes reuniones mantenidas para formar un equipo de gobierno con
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nosotros, estas coincidencias programáticas nunca
consideración cuando eran con el partido socialista.

se

tuvieron

en
10

Y más números, nuestro programa coincide en 12 puntos con Mo1-te, en 11
con Junts y en 3 con En Comú.... siempre, siempre hay más coincidencias con
el programa del PSC que con el suyo de Unicat-ERC., sr. Morlà.
Aprovechar tambien para dar las gracias a todas las fuerzas políticas: UnicatERC, Junts, Mo1-te, Ciutadans, En Comú... por haberse reunido con nosotros
a pesar que en ningún momento la mayoría de ellos nos ha permitido negociar
para formar equipo de gobierno como fuerza más votada y solo han asistido a
las reuniones por pura cortesía como ellos mismos se encargaban de aclarar
antes de empezarlas. A pesar de ello, gracias.
Muchas excusas hemos oído estas semanas y a lo largo de la campaña sobre
el hecho de marcarnos y de no querer hacer gobierno con nosotros por temas
de país, sin tener en cuenta que primero son las personas. Parece que en
muchos municipios cercanos el país debe ser otro o las mentalidades son más
abiertas y progresistas cuando sin ir más lejos no han existido reparos en
nuestra misma comarca del Tarragonès para formar gobiernos municipales del
PSC con Junts y gobiernos del PSC con ERC.
Las mentalidades deben ser abiertas e inclusivas como hemos intentado
realizar en el PSC desde la misma elaboración de nuestra candidatura
respondiendo a diferentes perfiles personales y de pensamiento, siempre
buscando sumar y aportar y nunca restar. Cerrarse en banda y no escuchar
nunca ha sido y nunca será una buena política y mucho menos una buena forma
de hacer.
I m’acomiado ja de tots vosaltres, tot desitjant, un cop més, el millor a l´equip
de govern, i tornant a reiterar, que disposaran de la nostra col·laboració
sempre, en la cerca del millor, pel municipi i en la millora de la qualitat de vida
dels seus habitants.
Però els demanem, que no afluixin, que siguin transparents i que no deixin res
per explicar a la ciutadania perquè si ho fan, no oblidin que allí al darrera sempre
veuran una ombra present, sempre ens tindran a nosaltres, al PSC defensant
els interessos del poble. Sort i encerts!”
Finalment fa us de la paraula el Sr. alcalde Joan Morlà Mensa i diu el següent:
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Es per mi un gran honor haver estat elegit alcalde del Catllar, ser alcalde
d’aquest poble és un gran privilegi i un gran repte que desitjo fermament ser-ne
digne. No puc amagar una gran emoció de prendre possessió.
Vull agrair als grups municipals que han fet possible aquest pacte, Unicat- ERC
AM, Mou1te, Junts pel Catllar i El Catllar en comú-Guanyem. Els nostres
programes electorals i la manera d’entendre la política ens ha ajudat a
aconseguir aquest pacte de govern.
Un reconeixement als regidors que ja no continuen, felicitar als que revaliden i
donar la benvinguda als nous regidors.
Vull agrair també a la meva dona, filla i família el costat que m’han fet, sense el
seu suport hagués estat tot plegat molt mes difícil.
Vull ser l’alcalde de totes i tots, dels que ens han votat, dels que han votat altres
formacions, dels que no han votat i dels que no han pogut votar, i en aquest
objectiu us demano que m’hi ajudeu.
Els resultats de les eleccions del passat 26 de maig han donat a les 4
formacions que hem format govern un 55,3 % dels votants, majoria suficient i
legitima per a formar govern estable.
Buscarem la participació de tota la corporació municipal, tots som necessaris,
podem fer un Catllar millor si tots hi aportem el millor de nosaltres de forma
positiva, constructiva i responsable, buscarem la unitat mai dividir per
interessos.
Crec fermament, tal com recull la Declaració Universal dels Drets Humans, que
tots els essers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Hem de
construir una societat justa, on tothom, vingui d’on vingui, sigui com sigui, hi
trobi oportunitats.
Tenim un terme municipal complex, ens cal fer molta pedagogia i bona
comunicació per arribar a tothom, doncs el desconeixement provoca situacions
gens positives, treballarem per la cohesió social i territorial.
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Tenim un gran repte, desenvolupar el programa que ens hem compromès el
quatre grups municipals que formarem govern, això ho farem amb ferma
voluntat de servei i dedicació.
Així mateix farem realitat l’Escola de musica i l’institut, el pavelló esportiu, així
com nous reptes prou importants com seran els pressupostos participatius i la
participació ciutadana i l equilibri territorial entre d’altres.
No obstant la situació actual que ens toca viure es complexa i difícil, amb la
nostra institució de referencia, la Generalitat de Catalunya, asfixiada política i
econòmicament per a poder atendre les necessitats mes bàsiques de les
catalanes i catalans, agreujat per l’aplicació del art. 155 que ha deixat
l’Administració tocada. L’Estat es qui recapta quasi tots els impostos que
paguem, fet que provoca una greu dependència, de retruc els municipis també
ens hi veiem afectats.
Per tan, es fa necessari orientar el futur de les catalanes i catalans cap un altre
horitzó que ens permeti decidir amb total llibertat, així doncs des de l’Ajuntament
donarem suport a les institucions catalanes, el Govern i el Parlament, i a les
entitats que defensin els interessos i les llibertats del poble de Catalunya, per
assolir un nou país millor.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm
compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa,
econòmicament prospera i territorialment equilibrada.
Mentre, Visca El Catllar i Visca Catalunya.”
4. DONAR COMPTE DE L’ACTA D’ARQUEIG DE LA COMPTABILITAT I DE
LA COMPROVACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS I DRETS QUE
INTEGREN EL PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT.
El Sr. Secretari explica que abans de la celebració de la sessió constitutiva de
les noves Corporacions Locals, la persona titular de la Secretaria, Intervenció i,
en el seu cas, Tresoreria de l’Ajuntament ha de preparar la documentació
relativa a l’Inventari de Patrimoni de la Corporació, per tal que pugui ser
comprovada i consignada documentalment, d’acord amb l’article 36 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual es va aprovar el Reglament
d'Organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
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D’acord amb l’art. 36 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals, per part del Secretari Interventor es donarà compte de l’Acta
d’Arqueig de la comptabilitat.
L’article 104 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, disposa que la
comprovació de l’Inventari s’ha d’efectuar sempre que es renovi la Corporació,
els òrgans de govern dels organismes autònoms o els Ens amb personalitat
pròpia depenent de l’ens local. El resultat s’ha de consignar al final del
document, sens perjudici d’aixecar una acta addicional amb l’objecte d’establir
les responsabilitats que es puguin derivar per als membres sortints i, al seu dia,
per als entrants.
A l’arxiu municipal és troben l’Expedient de Valoració dels béns immobles per
fer l’Inventari de Béns i Drets, realitzat per l’empresa URPROVEN, i tramés per
la Diputació de Tarragona, entre els anys 2000 i 2001, i les diferents Notes
Registrals Simples dels béns immobles que l’Ajuntament ha anat adquirint o
alienant des d'aleshores.
La documentació relativa a la tresoreria de la Corporació i els actes de
conciliació bancària pertinents així com l’Inventari de Béns estaran també a
disposició dels regidors a la Secretaria de l’ajuntament, per tal que els puguin
consultar si així ho desitgen.
EXISTÈNCIA:
Situació
A Caixa de la Corporació
A Caixa Rural – Arquia
A Caixa Rural – Arquia
A Banc Bilbao Vizcaya Argentaria
A Banc Bilbao Vizcaya Argentaria
A Banc Bilbao Vizcaya Argentaria

Existències finals
1.622,49 €
1.500.000,00 €
236.737,66 €
942.536,05 €
209.869,15 €
69.560,83 €

TOTAL EXISTÈNCIA

2.960.326,18 €

Per tot això els regidors i regidores de la Corporació queden assabentats/des
del contingut de l’Acta d’Arqueig de la comptabilitat i de la comprovació de
l’inventari general de béns i drets que integren el patrimoni de l’Ajuntament
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A continuació el Sr. alcalde fa lliurament de la insígnia d’or de l’ajuntament a les
regidores i regidors que ho són per primer cop.
Sr. Josep Plana Monné,
Sra. Alicia Inglés Villena,
Sra. Ariadna Tous Dalmau,
Sr. Francesc Saigí Núñez,
Sr. Daniel Rodríguez Polo,
Sr. Jordi Eliseu Porta González
I quan són tres quarts d’una del migdia i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.
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