SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CONSTITUIR LA CORPORACIÓ I ELEGIR
L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS.

Data: 11 de juny de 2011
Horari: 12 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
Hi assisteixen:
Jaume Domínguez Ruiz.
Néstor Cañete Garcia.
Maria Jesús Coronado Fuentes.
Ana Maria Ramos Castro.
Antonio Tenorio Recuero
Maria Assumpció Asensio Català.
Inmaculada Sánchez Fernández.
Jaime Joaquin Vidal Guiamet.
Francisco Javier Marcos Tuebols, regidor
Claudi Domènech Bonachi, regidor
Joan Pere Vidal Àlvarez.
Secretari-Interventor:
Josep Maria Palau Estil-les.
S’han excusat d’assistir-hi:
Cap
Ordre del dia:
1. Constitució de la mesa d’edat
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
corporació
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa
5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu
càrrec
6. Donar compte per part del secretari interventor, de les existències dels valors
dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació,
arqueig i comptes bancàries.

7. Acte de cloenda de la sessió
Desenvolupament de la sessió i acords:
1. Constitució de la mesa d’edat
A requeriment del secretari de la corporació, es constitueix la mesa d’edat d’acord
amb el que disposen els art. 37.2 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 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general. La mesa queda integrada pel regidor de més edat, Sr. Claudi Domènech
Bonachi, i el de menor edat, Sr. Néstor Cañete Garcia. Com a secretari, hi actuarà el
de la corporació, Sr. Josep Maria Palau Estil-les.
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i de les regidores
electes, d’acord amb l’acta de proclamació tramesa, en no haver trames les
corresponents certificacions per la Junta Electoral de Zona a l’Ajuntament i, amb
aquest fi, es procedeix a cridar-los per ordre respecte al nombre de vots obtinguts a
les eleccions del dia 22 de maig de 2011.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
corporació
El secretari nomena amb el mateix ordre els membres de la corporació perquè, de
conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a
la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques, prenguin possessió del seu
càrrec.
Els regidors i les regidores, preguntats, responen el següent a la pregunta:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament dels Pallaresos, amb lleialtat al Rei, i guardar
i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
Jaume Domínguez Ruiz. Juro.
Maria Jesús Coronado Fuentes. Juro.
Ana Maria Ramos Castro. Juro.
Antonio Tenorio Recuero. Juro.
Maria Assumpció Asensio Català. Prometo.
Inmaculada Sánchez Fernández. Prometo.
Jaime Joaquin Vidal Guiamet. Prometo.
Francisco Javier Marcos Tuebols, Prometo.
Joan Pere Vidal Àlvarez. Prometo per imperatiu legal.
Néstor Cañete Garcia. Prometo.

Claudi Domènech Bonachi. Prometo.
La mesa, el Sr. Claudi Domènech Bonachi declara constituïda la corporació.
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa
Es procedeix a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma en què s’assenyala a
l’art. 196 de la Llei orgànica del règim electoral general.
El president de la mesa pregunta als membres de la corporació que encapçalen les
corresponents llistes quins es presenten com a candidats i candidates a l’Alcaldia.
Responen afirmativament els senyors:
Jaume Domínguez Ruiz
Ana Maria Ramos Castro
Inmaculada Sánchez Fernández.
Francisco Javier Marcos Tuebols.
Claudi Domènech Bonachi.
A continuació, s’efectua la votació, per ordre alfabètic dels membres de la
corporació, amb el següent resultat:
Jaume Domínguez Ruiz......................
Ana Maria Ramos Castro....................
Inmaculada Sánchez Fernández.......
Francisco Javier Marcos Tuebols......
Vots en blanc.....................................

6 vot
3 vots
1 vots
1 vots
0 vots

Resulta escollit alcalde el regidor Sr. Jaume Domínguez Ruiz.
5. Jurament o promesa de l’alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec
A continuació, l’alcalde electe presta promesa la fórmula establerta al Reial decret
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de
càrrecs o funcions públiques.
Un cop fet el jurament o promesa, la mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’alcalde, qui
dóna la paraula a cada cap de llista per si desitgen explicar el sentit del seu vot.
Sra. Ana Maria Ramos Castro: No hi ha explicació de vot solament donar la
enhorabona al Sr. Alcalde.
Sra. Inmaculada Sánchez Fernández: No hi ha explicació de vot solament donar la
enhorabona al Sr. Alcalde.

Sr. Francisco Javier Marcos Tuebols: No hi ha explicació de vot, felicitar al nou
Alcalde i que ho faci el millor possible.
El Sr. Claudi Domènech Bonachí: Felicitar-lo per la seva elecció.
El Sr. Joan Pere Vidal Àlvarez: Solament felicitar-lo per la seva elecció.
6. Donar compte per part del secretari-interventor, de les existències dels valors
dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació:
Estat de valors rebuts en dipòsit a 31/05/2011..................
820.262,75 €
Fiances rebudes a curt termini a 31/05/2011.....................
288.701,02 €
Immobilitzat material net a 31/05/2011.............................. 8.778.391,74 €
Immobilitzat immaterial net a 31/05/2011..........................
30.097,03 €
Patrimoni públic del sòl a 31/05/2011................................
619.921,99 €
Inversions destinades a l’ús general a 31/05/2011............ 2.410.247,18 €
El secretari-interventor de la corporació dona compte de l’estat de tresoreria i acta
d’arqueig amb la presentació i explicació dels certificats dels extractes bancaris i de
l’estat de conciliació de saldos a 31 de maig de 2011:
5711
5712
5713
5717
5718

Caixa Tarragona...................
Caixa Catalunya...................
La Caixa...............................
La Caixa...............................
Caixa Tarragona..................
TOTAL...........................

209.901,48 €
55.652,76 €
52.981,23 €
0,00 €
0,00 €
319.435,47 €

I de l’Estat del Romanent de tresoreria per a despeses generals a 31/05/2011, es de
-564.484,67 €.
7. Acte de cloenda de la sessió
Es fa lliurament del distintiu de l’escut d’or del Municipi als nous regidors senyors
Nèstor Cañete Garcia, Antonio Tenorio Recuero i Joan Pere Vidal Álvarez.
L’alcalde fa cloenda de l’acte tot dient:
Benvolgudes companyes i companys regidors, ciutadans i ciutadanes, amigues i
amics, avui assumeixo la responsabilitat de liderar el govern dels Pallaresos, de ser
l’alcalde de tots els pallaresencs i pallaresenques.
En primer lloc, permeteu-me que doni l’enhorabona a tots els que heu estat escollits
regidors i regidores de l’Ajuntament per al mandat 2011-2015 amb el desig que tots
podem complir amb la responsabilitat que ens ha atorgat la ciutadania amb el seu

vot a les passades eleccions municipals i amb l’obligació de treballar per al bé del
nostre poble i de la seva gent.
Voldria donar les gràcies a tots els votants que heu confiat en nosaltres per engegar
aquest nou projecte que pretén millorar Els Pallaresos, transformant-lo, atenent a les
seves necessitats i convertint-lo en un referent de modernitat i de progrés.
També vull expressar públicament el meu agraïment als companys de la nostra
coalició UNIM-PSC que van creure en la meva persona per encapçalar aquest
projecte i, molt especialment, al suport de la meva família per permetre’m continuar
el meu treball a l’Ajuntament, ja que són ells, els que més directament pateixen els
problemes, les dificultats, els maldecaps que sovint comporta.
També vull adreçar-me a tota la gent que omple avui la sala per dir-vos que la Casa
de la Vila és de tots, no solament dels polítics, i espero poder-vos veure més sovint
a la resta de sessions plenàries que es fan aquí.
El contacte amb la gent, escoltar-la, és el que ens fa als polítics ser més conscients
de les necessitats del poble, i alhora, és el que crea ciutadans més compromesos
amb la seva realitat.
Aquest contacte amb la gent, aquest treball des de baix cap a dalt, aquesta política
de proximitat és el gran projecte estrella del nou equip de govern, un equip sense
revenges ni fòbies personals, que només aspira a treballar per aquest poble que tant
s’estima.
Vull agrair a tots els ciutadans i ciutadanes ,companys i companyes de l’Ajuntament
que hagin fet possible un somni, una gran il·lusió i tot el que representa ser nomenat
Alcalde del teu poble. Un somni , una il·lusió i també una gran satisfacció personal,
que comporta a la vegada una gran responsabilitat.
En un dia tan especial per mi, voldria fer un reconeixement a tots aquells Alcaldes
,regidors i regidores que han treballat i dedicat una part de la seva vida al nostre
poble. Moltes gràcies a tots!!!
Assumeixo el càrrec de ser el màxim representant del nostre poble amb molt
d’orgull, conscient de l’enorme responsabilitat que comporta i de l’honor que
representa. Amb la voluntat de treballar al servei dels Pallaresos i el compromís
amb un projecte que ha de servir per convertir Els Pallaresos en un lloc de
referència on tothom hi visqui a gust.
Els ciutadans han de poder i voler participar en un procés en el qual es decideixen
aspectes que els afecten directament, i per això, els qui tenim responsabilitats de
govern hem de fer un esforç per apropar la política als ciutadans i ciutadanes.
En aquest sentit, voldria dir que el diàleg serà la màxima d’aquest govern i que les
portes de l’alcaldia estaran sempre obertes, per als veïns, per a les diferents

associacions, perquè la nostra tasca de govern ha de ser una tasca compartida on
les consultes i la col·laboració estiguin per damunt de tot.
I, personalment, em comprometo a treballar amb una gestió clara i honesta de
l’Ajuntament i dels seus recursos. No puc prometre que en aquests propers 4 anys
no cometi errors, perquè la gestió del nostre ajuntament és complexa. Però sí que
puc prometre que actuaré d’acord amb el que consideri millor per el nostre poble i
que rectificaré quan sigui necessari.
Sé que no sempre actuaré a gust de tothom però em comprometo a escoltar i
dialogar amb tothom. I, per damunt de tot, em comprometo a exercir la meva
responsabilitat d’alcalde amb un únic objectiu: l’interès general de tots els veïns dels
Pallaresos per damunt de qualsevol interès particular.
Tenim un bon programa de govern i bon equip de persones per tirar-lo endavant,
gent preparada i formada que afronta amb il·lusió el gran repte que suposa tirar
endavant un projecte d’aquestes característiques. Un govern plural, representatiu i
estable, que permetrà treballar amb tranquil·litat i confiança, evitant confrontacions
inútils que repercuteixin negativament en la gestió de l’Ajuntament, tal com a passat
en anteriors legislatures.
En aquest sentit, vull agrair especialment als socis de govern, al Partit Popular de
Catalunya,
a Gent dels Pallaresos, a Els Verds-Agrupació Ciutadana pels
Pallaresos i al meu partit, la coalició Unió Nou Impuls Municipals - Partit dels
Socialistes de Catalunya, que hagueu fet possible aquest acord , la vostra
predisposició a treballar en base a un programa comú que donarem a conèixer
properament.
Els quatre partits hem format aquest pacte, demostrant que és voluntat de totes les
parts establir un acord de govern entre els quatre Grups Municipals a l’ajuntament
dels Pallaresos per als propers 4 anys que permeti dur a terme una acció de govern
estable, seriosa i responsable, en benefici de la població, des del respecte a les
pròpies i legitimes conviccions polítiques i amb la voluntat de desenvolupar de
manera consensuada els respectius programes electorals.
L’orientació del programa de govern parteix d’uns objectius compartits que resulten
de l’anàlisi dels respectius programes electorals i que són la millora i progrés
d’aquest poble, la participació ciutadana en els assumptes públics i el principi
d’equitat, en definitiva, el benestar de tots els veïns i veïnes dels Pallaresos.
El nou equip de govern, en aquestos quatre anys que vénen, treballarà per uns
Pallaresos que encari amb decisió els reptes que el segle XXI ens té plantejats i els
que ens plantejarà. De la nostra capacitat per encarar aquests reptes i per
resoldre’ls, ara i avui, dependrà, en bona part, el futur del nostre municipi. Un
municipi, Els Pallaresos, que atengui els seus ciutadans i ciutadanes i procuri
solucions pels problemes de cadascun i cadascuna dels seus habitants. Un poble

amb feina, net, amable, segur, endreçat, amb bons equipaments educatius, cívics,
esportius, socials,....
Un poble en el que valgui la pena viure-hi i en la que els ciutadans i ciutadanes
siguin l’objecte central de totes les polítiques municipals.
Actualment estem passant uns moments difícils, molt difícils. Per tal de superar les
dificultats haurem d’actuar com una gran família, amb diàleg, amb consens i amb
unitat d’acció.
Haurem d’estar al costat de les famílies i de les empreses, que són les que poden
generar i mantenir els llocs de treball, reduint el greu problema de l’atur.
Tenim un gran potencial, una gran força que es la nostra gent, les nostres entitats i
associacions, que donen vida al municipi. Entitats culturals, educatives,esportives i
de tot tipus, que fan que Els Pallaresos sigui un poble viu i molt actiu.
Hem de recuperar el millor del nostre passat, per projectar-lo cap el futur amb força.
Hem de potenciar les nostres virtuts com a poble i tots aquells aspectes en què
destaquem.
L’educació i la cultura són els Fonaments d’un Poble, cal continuar treballant en
aquest sentit, perquè un poble ben preparat té moltes més possibilitats d’èxit.
Garantir que els nostres joves quan acabin la seva formació puguin quedar-se al
Municipi o en el nostre entorn i no hagin de marxar a altres llocs per tal de
desenvolupar-se com a persones.
Garantir que la gent gran tingui la qualitat de vida que es mereixen, per el seu esforç
de tants anys de treball, per tirar endavant la família, el poble i el país.
Vull ser l’Alcalde de Tots i de Totes, sense exclusió de cap tipus. Estaré sempre al
vostre servei defensant els interessos del Municipi. Treballarem conjuntament amb
els companys i companyes de l’ Ajuntament, amb les Entitats i els veïns i veïnes
dels Pallaresos.
Treball, esforç, dedicació, compromís, responsabilitat, diàleg, consens, respecte i
IL·LUSIÓ, perquè tinc IL·LUSIÓ PELS PALLARESOS.
Moltes gràcies a totes i tots per la vostra assistència i VISCA Els Pallaresos!!!
Finalitzada la intervenció, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.

