
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
FONTCOBERTA 

 

 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

 

 

Núm. 7/2015 

Caràcter: Extraordinària 
Data: 13 de juny de 2015 

 

Horari: 12 hores migdia  
Lloc: Sala Gran de Can Jan de la    
        Farrès. 

 

  
  

 
 Atès que  la Sala de Plens de l’Ajuntament és de reduïdes dimensions i no 

pot assistir-hi un públic gaire nombrós, es celebra la sessió constitutiva de la 
corporació a la Sala Gran de Can Jan de la Farrès, d’acord amb el Decret 

d’Alcaldia núm. 58/2015 de data 2 de juny de 2015. 
 
A la Sala Gran de Can Jan de la Farrès, essent les 12 hores del dia 13 de juny 

de 2015, en compliment d’allò disposat als articles 108.8 i 195 de la Llei 
Orgànica 5/1985 del règim electoral general (LOREG) i a l’article 37.1 del 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions 
locals aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre (ROF), i 75.7 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

concorren degudament convocats els regidors electes. 
 

Constitueixen un total de 9 regidors electes i per tant, la majoria absoluta 
dels regidors electes exigits a l’article 195.4 de la LO 5/1985, de 19 de juny, 

del règim electoral general i es reuneixen amb  objecte de celebrar la sessió 
pública de constitució de l’Ajuntament, donant fe de l’acte la Secretària de 
l’Ajuntament, la Sra. Maria Grau Pagès. 

 
1. Constitució de la Mesa d’edat 

 
Oberta la Sessió, per la Secretària es dóna la benvinguda als assistents i 
lectura al contingut de l’article 195.4 de la LOREG i 37.2 del ROF, es procedeix 

tot seguit a cridar als regidors electes de major i menor edat dels presents a 
l’objecte de formar la Mesa d’Edat segons estableixen els preceptes abans 

citats,  corresponent la designació al Sr. Joan Estarriola Vilardell i el Sr. Albert 
Vergés Capellera, els qui passen a ocupar els lloc destinat a l’efecte, quedant 
constituïda la Mesa d’Edat pels següents senyors: 

 
- Sr. Joan Estarriola i Vilardell, regidor electe de major edat. 

- Sr. Albert Vergés Capellera  regidor electe de menor edat. 



 

 
- Sra. Maria Grau Pagès, Secretària de la Corporació 

 
Atès que el Sr. Joan Estarriola i Vilardell, regidor de major edat, és candidat 
a l’Alcaldia, actuarà de President de la Mesa d’edat el Sr. Albert Vergés 

Capellera. 
 

 
2.- Constitució de l’Ajuntament  
 

Constituïda la Mesa d’edat  la  Secretària dóna lectura a l’article 195 de la 
LOREG i 37 del ROF i als noms i cognoms dels senyors regidors electes que 

assisteixen a la sessió procedint-se per la Mesa d’Edat a examinar les 
credencials presentades pels 9 regidors. 
 

De la comprovació en resulta que les credencials es troben conformes a la 
vista de la certificació remesa a l’efecte a aquest Ajuntament per la Junta 

Electoral de Zona. 
 

Seguidament el President de la Mesa d’Edat sol·licita als regidors electes 
presents a l’acte que manifestin si els afecta alguna causa de incompatibilitat 
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació. 

 
Cap regidor fa manifestació al respecte per la qual cosa la Mesa d’Edat 

considera que als presents no els afecta cap causa de incompatibilitat 
sobrevinguda. 
 

Així mateix, en compliment d’allò disposat en el punt cinquè de l’article 75 de 
la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i articles 30 

a 32 del ROF, per la Secretària es manifesta que han presentat declaració 
sobre els seus béns patrimonials, causes de possible incompatibilitat i sobre 
qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos 

econòmics que afectin o puguin afectar l’àmbit de competència de la 
Corporació. 

 
A continuació es posa en coneixement dels regidors electes concurrents que, 
de conformitat amb l’article 108.8 de la LO 5/1985, en el moment de la presa 

de possessió i per tal d’adquirir la plena condició de regidors, els candidats 
electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució així com 

complimentar els demés requisits previstos a les Lleis o Reglaments 
respectius pel que d’acord amb l’article 1 del RD 707/1979, 5 d’abril, se’ls 
formula per la Secretària de la Corporació, a cadascun dels candidats electes, 

la següent pregunta: 
 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Fontcoberta, 
amb lleialtat al Rei, així com guardar i fer guardar la Constitució i 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”? 
 

Resposta 
 



 

 
Els Srs. Joan Estarriola  Vilardell, Sr. Xavier Cros Verdaguer, Sr. Joaquim 

Costabella Pla, Sra. Neus Campmany Queralt i la Sra. Pilar Busquets  Barceló, 
responen el següent: 
 

Prometo per la meva consciencia i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor/a i servir al poble que m’ha escollit, 

únic dipositari de la sobirania, i , per imperatiu legal, lleialtat al Rei, 
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 

Al mateix temps, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del 

Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions 
del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, 

l’Estat Català, lliure i sobirà. 
 

 
Els Sr. Lluis Freixa Macià i el Sr. Albert Vergés Capellera responen el següent: 

 
Sí ho prometo.  
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 

resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 

setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat 
Català, lliure i sobirà. 

 
El Sr. Francesc Molina Jiménez i la Sra. Meritxell Cervera Esteve responen el 

següent: 
 
 

Sí ho prometo per la meva consciencia i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor/a i servir al poble que m’ha escollit, 

únic dipositari de la sobirania, i , per imperatiu legal, lleialtat al Rei, 
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 

Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que 
resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la 

Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat 

Català, lliure i sobirà. 
 

Una vegada finalitzat l’acte de promesa o jurament del càrrec, el President 
de la Mesa d’Edat declara constituïda la Corporació. 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
3.- Elecció de l’Alcalde 
 

Immediatament després de la Constitució de la Corporació la Secretària dóna 
lectura a l’article 196 de la Llei 5/1985 del règim electoral general que 

estableix el procediment d’elecció de l’Alcalde.  
En compliment de la citada normativa poden ser candidats a Alcalde els Srs. 
Regidors que encapçalen les corresponents llistes i que són: 

 
Joan Estarriola i Vilardell per Junts per Fontcoberta i Vilavenut (ERC-AM) 

Lluís Freixa Macià per CIU 
 
Seguidament es procedeix a l’elecció del sistema de votació per part de la 

Mesa d’edat, resultant ser la votació secreta. 
 

Els Srs. Regidors són cridats per la Mesa d’Edat dipositant mitjançant 
paperetes secretes el seu vot a la urna que s’ha preparat a l’efecte. Acabada 

la votació, la Mesa d’Edat procedeix a dur a terme l’escrutini que dóna el 
següent resultat: 
 

- Vots emesos:       9  
- Vots vàlids:          9 

- Vots blancs:         0 
- Vots nuls:            0 
-   

Els vots vàlids es distribueixen de la següent manera: 
 

- Sr Joan Estarriola i Vilardell:  5 vots 
- Sr Lluis Freixa i Macià:          4 vots 

 

Havent obtingut la majoria absoluta dels vots el candidat Sr. Joan Estarriola  
Vilardell, qui encapçala la llista presentada per Partit Junts per 

Fontcoberta i Vilavenut /ERC-AM, i de conformitat amb l’establert a  
l’article 196 de la LO 5/1985, el President de la Mesa li pregunta si accepta el 
càrrec. 

El Sr. Joan Estarriola Vilardell contesta que sí. 
 

4.- Presa de possessió 
 
Acte seguit, es posa en coneixement dels assistents que, de conformitat amb 

allò disposat a l’article 18 del RDL 781/1986, i 40.2 del ROF en el moment de 
la presa de possessió i per adquirir la plena condició del càrrec d’Alcalde 

el candidat electe ha de jurar o prometre el càrrec amb subjecció a la fórmula 
establerta a l’article 707/1979 pel que es formula al candidat electe la següent 
pregunta: 

 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 

les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Fontcoberta  
 



 

 
 

 
 
amb lleialtat al Rei, així com guardar i fer guardar la Constitució i 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”? 
 

El Sr. Joan Estarriola Vilardell respongué: 
 
- Prometo per la meva consciencia i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor/a i servir al poble que m’ha escollit, 
únic dipositari de la sobirania, i  per imperatiu legal, lleialtat al Rei, 

guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 
Al mateix temps, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 

anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del 
Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions 

del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, 

l’Estat Català, lliure i sobirà. 
 
 

Seguidament el S. President de la Mesa d’Edat el declara Alcalde i li fa entrega 
al Sr.Joan Estarriola Vilardell del bastó d’Alcalde fent ús de la paraula:   

 
“ Us entrego aquest bastó perquè l’utilitzeu amb humilitat i honradesa per a 
tots els veïns del municipi de Fontcoberta” 

 
I seguidament es dissolt la Mesa d’Edat. 

 
El Sr. Alcalde convida a què intervingui i faci ús de la paraula el Regidor Sr. 
Lluís Freixa i Macià que encapçala la llista de CIU, i diu el següent: 

 
Primer de tot voldria tenir unes paraules pels companys que no segueixen en 

aquesta nova legislatura: la Consol Mas i en Jaume Roura. Aquests últims 4 

anys hem compartit moments bons i moments dolents, però tots han sigut 

educatius. He après molt de vosaltres i desitjo que aquests coneixements 

serveixin per aquests propers 4 anys. També vull tenir agraïments pels 

companys d’ERC que tampoc segueixen: en Carles Pedrola i en Narcís Bartis. 

Gràcies. I vull donar la benvinguda als que s’incorporen: la Meritxell Cervera 

i l’Albert Vergés; la Maria Neus Campmany i en Joaquim Costabella. Desitjo 

que aquests 4 anys puguem fer molta feina i ben feta. 

El dia 24 de maig, la ciutadania de Fontcoberta ens va donar un missatge 

clar, vol que l’equip de Convergència i Unió de Fontcoberta estigui a l’oposició. 

Des de l’oposició, i durant aquests 4 anys, treballarem de valent per ser més 

propers als veïns de Fontcoberta, Melianta, Vilavenut i de tots els veïnats del 

municipi. Estarem al costat, com ho hem fet aquests últims 4 anys, de l’equip 

de govern per donar suport a les iniciatives que consensuem i serveixin per  



 

 

 

millorar el dia a dia dels nostres convilatans i convilatanes, però no donarem 

suport a les decisions que trobem mal fetes o que no siguin prioritàries per a 

ells. 

L’Alcalde, en el primer ple de la legislatura 2011-2015, ens va dir que faríem 

reunions si algun tema del Ple fos prou important per consensuar opinions i 

també decisions. Que jo recordi només s’ha fet 1 o 2 vegades. Ens agradaria 

que en aquest mandat aquesta iniciativa es portés més sovint a la pràctica, 

com també ens agradaria que se’ns avisi amb prou temps per obrir les pliques 

dels concursos ja que en la legislatura passada el normal era que se’ns avisés 

amb 1 o 2 hores d’antelació. 

Des d’aquesta tarima, rodejats per vosaltres (els veïns) i amb la força que 

ens donen els més de 300 vots que ens varen fer confiança, demanem a 

l’equip de govern transparència i volem que la transparència sigui la millora 

més palpable d’aquesta legislatura. Ens hi obliga la llei ARSAL i la nostra 

honorabilitat com a representants de la ciutadania del nostre municipi. 

L’administració local, que és la que nosaltres representem, és la més propera 

a la ciutadania i ha de ser, com no pot ser d’altra manera, molt transparent. 

Els veïns tenen tot el dret a saber si es pinta l’escola vella de Vilavenut o la 

de Fontcoberta i per quina raó s’ha decidit així. O si es fa una vorera a un 

carrer o a un altre, i quin cost té aquesta actuació. 

Nosaltres proposem a la comissió de comptes, que la liquidació anual sigui 

oberta a la ciutadania, també demanem que els plens es gravin i estiguin 

penjats a la Web de l’Ajuntament. Ja ho hem demanat més d’una vegada i la 

resposta és que val molt. Amb les tecnologies que hi ha ara amb menys de 

700 € està resolt, si es vol. 

Desitgem que aquest mandat sigui profitós per a tots els ciutadans del nostre 

municipi, i no escatirem ni esforços, ni temps, ni imaginació perquè així sigui. 

Gràcies. 

Seguidament pren la paraula el Sr. Joan Estarriola Vilardell i manifesta el 
següent: 

 
            En primer lloc, i en nom de tot el grup,  vull donar-vos les gràcies, 

gent de Fontcoberta i de Vilavenut, per aquesta nova oportunitat que ens 
ha ofert. Treballar per millorar els nostres pobles i contribuir a deixar-los 
millor de com els hem trobat, tot i ser una gran responsabilitat, és 

veritablement un regal!  
            Vagi per endavant, també,  l’agraïment a tots i a cadascun dels 

membres de la llista electoral;  les vostres aportacions i el vostre suport 
han estat bàsics en la confecció de les línies mestres pels propers anys i és 

un dels motius pels quals avui ens trobem aquí. La vostra implicació, ja ho  



 

 
 

 
 
sabeu, no es va acabar el dia de les eleccions, sinó que comptem amb tots 

vosaltres per a tota la legislatura.  Moltes gràcies a tots.  
            També volem tenir un record pels regidors i la regidora que ens 

deixen: la Consol, en Jaume, en Narcís i en Carles. Gràcies Jaume, gràcies 
Consol per la vostra aportació, gràcies per les col·laboracions rebudes i 
gràcies també Consol per l’oposició argumentada i constructiva que sempre 

has practicat; amb sinceritat, moltes gràcies.  
            De vosaltres, Carles i Narcís, companys i amics, no faré la llista de 

les vostres accions  però si que deixaré constància de la vostra 
extraordinària feina, en la informació municipal, en el transcurs de les obres 
de l’escola, en el funcionament de la llar d’infants i amb la relació amb totes 

dues;  en el foment i recuperació d’esports, en la consolidació dels 
equipaments de la zona esportiva i la feina amb els joves; heu sigut una 

peça clau en la creació de Comissió de Cultura i de retruc,  en la 
dinamització del poble. Heu deixat el llistó molt alt i les portes obertes de 

bat a bat per tornar més endavant.  
            Aprofito també per donar la benvinguda a les dues noves regidores 
i als dos nous regidors que avui us incorporeu: a la  Neus i la Meritxell, a en  

Quim i a l’Albert. Us vull dir que,  segur que ja ho sabeu però no està de 
més recordar-ho; les decisions que prendrem en aquest consistori tindran 

diferents graus d’importància però totes, absolutament totes i  tot el que 
fem i tot el que decidim aquí dins, tindrà  una repercussió directe cap als 
nostres veïns i no sempre estarem encertats; és, per tant, importantíssim 

actuar sempre amb honestedat. En aquest sentit, us desitjo molta sort! . 
Sigueu doncs benvinguts. 

            Hem de tenir molt clar que aquí, hi som els que hi som, perquè els 
nostres conciutadans així ho han volgut i que el nostre pas per l’ajuntament 
te data de caducitat. Que abans que polítics som ciutadans i sobretot som 

veïns i això vol dir que, un cop acabada aquesta etapa, la vida continuarà i 
haurem de continuar convivint amb tothom.  

            Per tot això,  ja us ho puc assegurar, en la nostra tasca de govern, 
seguirem sent transparents. Seguirem fent les compareixences públiques 
que hem anat fent aquests darrers  vuit anys i posarem tots els mitjans que 

tinguem a l’abast per tal de que es visualitzi la nostra activitat municipal 
que  ha estat, és i serà,  clara i diàfana i no permetrem que res, ni ningú, 

l’enterboleixi.   
            Perquè el que s’ha d’exigir a un càrrec electe, el que ens heu 
d’exigir a tots nosaltres que, de fet,  és el que ens ha de fer guanyar la 

vostra confiança, és precisament això:  treballar amb honestedat, 
solucionar problemes i afavorir la convivència. En la campanya electoral us 

la demanàvem aquesta confiança i  ens l’heu donada majoritàriament. No 
us fallarem! 
          Perquè la confiança és la clau. La confiança s’ha de construir cada 

dia, actuant amb franquesa amb fets i amb la veritat per endavant. Les 
mentides o les mitges veritats, que moltes vegades son molt pitjors, 

sembren dubtes i trenquen aquesta confiança. Una confiança que és 
indispensable per col·laborar i per conviure;  sense la qual, ni una cosa ni  



 

 
 

l’altre son possibles. 
             Vull reiterar que el nostre municipi és dual. Que som dos pobles, 
Fontcoberta i Vilavenut.  Que som dues realitats diferenciades, una de rural 

i una altra d’urbana i  que som  gent diversa amb prioritats diverses. Que hi 
vivim gent assentada de fa molt de temps i gent acabada d’arribar amb qui 

compartim un mateix entorn en el que hi hem de conviure amb harmonia. I 
nosaltres estem aquí, al mig,  amb l’obligació d’intentar solucionar totes les 
seves, que de fet també són nostres, necessitats col·lectives. Aquest és un  

gran repte i aquest és el nostre repte!  
            Ens hem marcat pel futur immediat, fites molt transcendents com 

son:  l’ampliació i el funcionament del Casal de la Gent gran, acabar la nova 
urbanització,  refer les parts més antigues de Melianta, intentar desencallar 
la zona industrial, construir i posar en marxa la depuradora de Vilavenut, 

mantenir en bones condicions els camins i els serveis; endreçar els veïnats, 
fomentar el voluntariat i posar en valor tot  el nostre patrimoni. Potenciar la 

dinamització cultural i popular amb totes les entitats del municipi que han 
d’afavorir la interrelació i la convivència, sense oblidar-nos de mantenir 

actives totes aquelles accions del dia a dia que ens toquen tan de prop. Ja 
ens hi hem posat i aviat en veureu els primers resultats. 
            Vull acabar afirmant que iniciem aquesta nova legislatura amb la 

confiança posada en la gent d’aquest País, amb  la vista encarada cap el 
futur immediat. Un futur ple d’incerteses, és cert,  però també il·lusionant i 

esperançador,  amb el convenciment que aquesta vegada si;  aquesta 
vegada si que ens en sortirem i acabarem sent el poble lliure i sobirà que 
tots desitgem. Aquest equip que tinc el goig de presidir,  hi serà i estarà al 

davant però com diu aquella cançó d’en Lluís Llach: “Jo hi soc si tu hi ets”; 
no n’hi ha prou que hi siguem nosaltres; hi hem de ser tots! 

             Des d’ara mateix, jo i tots els companys de l’equip de govern ens 
posem a la vostra disposició. I en nom de tots ells, us dono les gràcies per 
haver tornat a fer-nos confiança i per haver-nos donat aquesta nova 

oportunitat.  
De tot cor, moltes gràcies! 

 
Visca Fontcoberta i Vilavenut!   
Visca Catalunya Lliure!! 

 
A continuació i d’acord amb el que disposa l’art. 36.2 del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals , aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, la secretària-interventora 
posa en coneixement de la Corporació la documentació referent als  

justificants de les existències en metàl·lic i valors propis de la Corporació 
dipositats a la Caixa Municipal i Entitats Bancàries i Béns de la Corporació. 

 
I quan són les tretze hores quinze minuts, i sense que hi hagin més 
assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual jo, com a 

secretària, estenc la present acta. 
 

Vist i Plau 
L’Alcalde                                                                     La Secretària 


