AJUNTAMENT DE BALSARENY

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY.

Número Acta: 5/2015
Caràcter: Extraordinari. Sessió de constitució.
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Balsareny
Data: 13 de juny de 2015
Objecte: Celebrar la sessió de constitució de l’Ajuntament resultant de les eleccions
del dia 24 de maig de 2015.
Horari: Inici: dotze del migdia (12.00 h)
Acabament: Passen vint-i-tres minuts de les dotze del migdia (12:23h)

D’acord amb l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral
General, es reuneixen els candidats electes a regidors proclamats per la Junta
Electoral de Zona, d’acord amb els resultats de les eleccions celebrades el dia 24 de
maig de 2015 i que es relacionen seguidament:
_____________________________________________________

Actua de secretari el qui ho és de la Corporació, Sr. __________________________
El secretari, que subscriu, explica que l’objecte d’aquesta sessió és procedir, d’acord
amb l’article 195 de la Llei 5/1985 de 19 de juny, del règim electoral general, a la
constitució de l’Ajuntament sorgit de les eleccions locals realitzades el passat dia 24 de
maig de 2015 i posteriorment elegir el càrrec d’alcalde de Balsareny.
En primer lloc procedeix a cridar els regidors electes de major i menor edat a l’objecte
de formar la MESA D’EDAT, la qual quedà constituïda per:
Sra. _____________, regidora de major edat, que actuarà com a presidenta
Sr. ______________, regidor de menor edat, que actuarà com a vocal
Sr. ___________________, secretari
Formada la mesa d’edat la Presidenta declara oberta la sessió.

A continuació pel secretari es llegeix la següent acta de proclamació de candidats
electes a regidors i regidores realitzada per la Junta Electoral de Zona de Manresa.
“A Manresa, a les 12’30 hores del dia 2 de juny de 2015, comença la reunió de la
Junta Electoral per procedir a la proclamació oficial de candidats electes a Regidors a
les eleccions locals celebrades al municipi de Balsareny.
Nombre d’ Electors
Nombre de votants
Nombre de vots a candidats

2.657
1.662
1.603
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Vots en blanc
Vots vàlids
Vots nuls

38
1.641
21

Nombre de vots i de candidats electes obtinguts per cada candidatura:
Gent de Balsareny-Entesa
ERC-AM
CiU

607 vots
605 vots
391 vots

4 electes
4 electes
3 electes

D’acord amb els resultats reflectits en el present quadre, queden proclamats electes
els candidats següents:
Per Gent de Balsareny-Entesa
1 ___________
2 ___________
3 ____________
4 ___________
Per Esquerra Republicana de Catalunya
1 ______________
2 ______________
3 ________________
4 __________________
Per Convergència i Unió
1 _________________
2 _____________
3 ________________

La mesa examina, tot seguit, les credencials presentades constatant la personalitat
dels assistents i, trobant-se tots ells presents i complint-se, per tant, el quòrum de
majoria absoluta de regidors i regidores electes previst a l’article 195.4 de la Llei
Orgànica del Règim electoral general.
S’informa als assistents que es troba a disposició dels regidors i regidores electes la
documentació exigida a l’article 36.2 del reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, és a dir l’acta d’arqueig, els justificants d’existències
en metàl·lic o valors de l’Ajuntament dipositats a la Caixa municipal i en entitats
bancàries, i també la documentació relativa a l’Inventari del patrimoni municipal, a
efectes de la seva comprovació.
A indicació del President, el secretari demana si els afecta alguna causa
d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, tal com
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estableixen els articles 6, 7, 177, 178 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
S’obté com a resultat que als reunits no els afecta cap causa d’incompatibilitat
sobrevinguda.
També s’informa que tots els candidats electes, de conformitat amb allò que disposa
l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Llei reguladora de les Bases del Règim Local,
han formulat declaració sobre causes de possibles incompatibilitats, sobre els seus
béns i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos
econòmics.
Seguidament es procedeix a la presa de possessió del càrrec de regidor o regidora,
havent de prestar els candidats electes el jurament o promesa d’acatament a la
Constitució, de conformitat amb l’article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General, segons fórmula establerta pel Reial Decret 707/79, de 5 d’abril.
A tal efecte, el secretari formula la següent pregunta a tots els càrrecs electes:
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidor o regidora, amb lleialtat al rei i de respectar i fer
respectar la constitució, com a norma fonamental de l’estat, i l’estatut d’autonomia de
Catalunya?”
Les respostes donades són les següents:
__________________ ................................. Si, ho prometo per imperatiu legal.
Realitzada la promesa, manifesta que 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.
_________________ ............. Si, ho prometo per imperatiu legal
Realitzada la promesa, manifesta que 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.
_________________________ ............................. Si, ho prometo per imperatiu legal
Realitzada la promesa, manifesta que 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.
________________________ ................................. Si, ho prometo per imperatiu legal
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Realitzada la promesa, manifesta que 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.
____________________ ...................... Si, ho prometo.
__________________ ......................... Si, ho prometo per imperatiu legal
________________ .............................. Si, ho prometo.
_______________ ............................... Si, ho prometo per imperatiu legal
_______________ ............................... Si, ho prometo per imperatiu legal
_______________ .................................Si, ho prometo per imperatiu legal
_______________ ........................... Si, ho prometo per imperatiu legal

Seguidament el President indica que tenint en compte que han concorregut la totalitat
dels regidors i regidores proclamats electes, i que es compleix, per tant, el quòrum
previst a l’article 195.4 de la Llei Orgànica del règim electoral general; que s’han
comprovat les seves credencials i que han complert els altres requisits establerts a la
normativa aplicable, es DECLARA CONSTITUÏDA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.
A continuació es procedeix a l’elecció de l’alcalde. A tal efecte el secretari explica el
procediment a seguir i llegeix l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim electoral
general.
Es presenten com a candidats tots els regidors o regidores presents
encapçalar les respectives llistes i que són els següents:
Candidat
Sr. _________________
Sra. ________________
Sr. _________________

Partit
ERC
CiU
Gent de BalsarenyEntesa

que van

Vots obtinguts
605
391
607

Tot seguit els regidors assistents procedeixen a realitzar la votació dipositant la
papereta que conté el seu vot en l’urna preparada a tal fi. Finalitzada la votació, es
procedeix a realitzar, per la Mesa, l’escrutini amb el següent resultat:
Vots emesos
Vots en blanc (abstenció)
Vots nuls
_________________
_____________
__________________

11 vots
3 vots
0 vots
4 vots
4 vots
0 vots

A conseqüència del resultat de l’escrutini, La presidenta de la Mesa, d’acord amb el
que es disposa la legislació vigent, proclama alcalde al Sr. _______________.
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Seguidament el senyor Alcalde pren possessió del seu càrrec. Al respecte el secretari
li fórmula la següent pregunta:

“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment amb les
obligacions del càrrec d’Alcalde, amb lleialtat al rei i de respectar i fer respectar la
constitució, com a norma fonamental de l’estat, i l’estatut d’autonomia de Catalunya?
Respon a la pregunta amb:
Si, ho prometo per imperatiu legal

Posteriorment, pren la paraula el senyor alcalde qui indica que:
“ Bon dia a tothom,
No farà un any, homes i dones d’aquest poble ens vam començar a trobar a les places
amb un objectiu, fer d’aquest poble un poble millor. Vam començar sent 3 persones,
des de la il·lusió i el sentiment profund de poble; actualment, som més de 50 reunintnos a la plaça. Això ja és un èxit i victòria.
Aquesta assemblea va decidir convertir-se en candidatura, per canviar aquest municipi
tant des del carrer com des de la institució. I el que va començar com una il·lusió, s’ha
convertit en una realitat, hem guanyat les eleccions! 607 veïns i veïnes ens han donat
la seva confiança i han recolzat un programa electoral, al que ens debem i hem de
portar a la pràctica. Això es fa des del govern.
Un alcalde ha de governar per tots i totes, i aquest és el meu primer compromís,
governar obeint-vos a tothom, A TOTHOM. Doncs som un bon poble. Ningú sobra, tots
comptem, i el nostre poble es mereix respostes als reptes que té plantejats. Volem una
major cohesió, farem un govern amb el primer valor de transparència, on els espais de
participació no seran paper mullat, sinó eines per a la construcció d’un poble en comú.
Per aquest motiu, m’emplaço a fer del diàleg la eina més activa i constant en tot el
meu mandat, amb la ma estesa i la mirada oberta. En aquesta línia, un dels primers
compromisos de mandat serà la creació del Consell del Poble, per garantir la
participació directa d’aquest. A la vegada que la participació, a Balsareny posarem al
centre les persones i les seves necessitats. És l’hora del rescat social. L’ajuntament
serà la primera trinxera de defensa dels drets socials i de ciutadania. Per fer-ho
possible, també estenem la ma als altres grups municipals.
Agrair-vos a la ciutadania de Balsareny la participació a les urnes i la respectiva
confiança. A aquells que a qui no hem convençut esperem demostrar ser dignes
mereixedors del vostre reconeixement, amb la nostra acció de govern i el dia a dia. No
us decepcionarem.
Ens trobarem a l’Ajuntament i a les places!”

A continuació cedeix la paraula a la Sr. _________________ qui explica que “Després
de mantenir el diàleg amb els dos partits polítics amb representació a l’Ajuntament i no
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haver arribat a una entesa, el seu grup de CiU s’han abstingut en el nomenament de
l’Alcalde.
Els nostres compromisos són:
Cohesió social, qualitat democràtica, compromís per la sostenibilitat, per la promoció
econòmica i foment de l’ocupació, amb la convocatòria del 27 de setembre i en
garantir una bona relació amb les administracions superiors i l’estabilitat de Balsareny.”
Per últim intervé el Sr. _________________ qui diu el següent:
“ Voldria agrair en nom d’ERC i el meu propi el suport que els ciutadans de Balsareny
ens han donat, suport que ens ha donat els millors resultats que mai havíem tingut, i
que ara ens permet d’afrontar aquest nou repte. Estem molt contents.
Agrair a la família, persones, entitats i en definitiva a tothom quin ens ha ajudat a bastir
el nostre projecte, i que ens han donat el seu suport incondicional en tot moment.
Com us deia estem molt contents dels resultats obtinguts, i és a partir d’aquí que hem
treballat per poder liderar el canvi que Balsareny demanava el dia 24 del mes passat.
Des del primer dia hem tingut la voluntat d’arribar a acords que ens permetessin de
liderar el projecte que ens permeti poder fer visible un canvi en la política municipal, i
per això hem parlat amb les altres formacions, prioritzant la formació guanyadora.
Esperem que a partir d’avui encetem un nou camí que ens permeti de fer un Balsareny
a gust de tothom.
Voldríem que tothom fos respectuós amb les decisions, i ser respectuós no vol dir que
no es pugui ser crític. És a partir de la crítica on comencen les reflexions i per tant les
accions de millora, talment al contrari que quan en comptes de crítica, el que fem és
tergiversar, difamar, manipular, en definitiva, instal·lar-se en la demagògia constant,
que és on comencen les malfiances, els recels, els perjudicis, que impedeixen una
bona entesa per part de tots.
Esperem que tots els grups municipals treballem amb la mateixa sintonia, amb tarannà
col·laborador i constructiu, que ens permeti d’arribar a grans acords que permetin fer
un Balsareny millor.
Com us vàrem anunciar al programa volem que entre tots puguem fer un Balsareny
amb més participació, i màxima transparència.
Per les persones i amb les persones, procurant un entorn agradable i sostenible,
impulsant recursos justos, equitatius i inclusius, empenyent junts nous projectes.
Finalment tornar a agrair a tothom que ha participat en aquest projecte, agraïm als
empleats municipals l’ajuda que ens han donat i que sens dubte ens hauran de
continuar donant, i sobretot al poble de Balsareny per haver-nos fet confiança per
poder encarar aquest nou repte.
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Gràcies a tots.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde aixecà la sessió en el dia i
hora indicats a l’encapçalament, i per fer-hi constar el que s’hi ha tractat i els acords
presos, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del senyor alcalde, en els folis de paper
segellat de la Generalitat de Catalunya número
i correlativament fins el
número
.

Vist i plau
L’alcalde

El secretari
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