EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: EXTRAORDINARI
DATA: 13 de juny DE 2015
NÚM: 9/2015
ORDRE DEL DIA
1. Constitució de la Mesa d’Edat.
2. Comprovacions prèvies a la constitució de la Corporació. 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 del càrrec d’Alcalde o Alcaldessa electe i presa de possessió del
seu càrrec.
6. Acte de cloenda de la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
La Secretària de la Corporació diu: senyores i senyors, bon dia a tots, es declara oberta la
sessió plenària de constitució, aquesta sessió té per objecte procedir a la constitució de
la nova Corporació municipal que ha de regir l’Ajuntament de la ciutat de Roquetes, fruit
dels resultats de les eleccions municipals celebrades el proppassat dia 24 de maig, i
assenyala que ordre del dia de la sessió és el següent:
Punt 1r. – Constitució de la mesa d’edat.
Punt 2n. – Comprovacions prèvies a la constitució de la corporació. Credencials dels
regidors i regidores electes.
Punt 3r. – Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
corporació.
Punt 4rt. – Elecció de l’alcalde o alcaldessa.
Punt 5è. – Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del
seu càrrec.
Punt 6è. – Acte de cloenda de la sessió.
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica del Règim Electoral General, el
procediment a seguir en aquesta sessió és l’establert en els articles 195 i 196, que la
secretaria llegeix tot seguit:
Article 195:
1) Les Corporacions Locals es constituiran en sessió pública el vintè dia posterior a
la celebració de les eleccions, llevat que s’hagués presentat recurs contencióselectoral contra la proclamació dels regidors electes, en aquest supòsit es
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constituiran el quarantè dia posterior a les eleccions.
2) Amb aquesta finalitat es constitueix una Mesa d’Edat integrada pels elegits de
major i menor edat, presents a l’acte, actuant com a Secretari el que ho sigui de
la Corporació.
3) La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la personalitat
dels electes amb base a les certificacions que hagi remès la Junta Electoral de
Zona a l’Ajuntament.
4) Realitzada l’operació anterior, la Mesa ha de declarar constituïda la Corporació si
concorre la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, celebrarà
sessió dos dies després, i queda constituïda la Corporació qualsevol que fora el
número de regidors presents.
Article 196:
En la mateixa sessió de constitució de la Corporació s’elegeix l’alcalde, d’acord amb els
procediments següents:
1) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les llistes corresponents.
2) Si algun d’ells obté la majoria absoluta de vots dels regidors és proclamat electe.
3) Si cap d’ells obté aquesta majoria és proclamat alcalde el regidor que encapçali la
llista que ha obtingut major número de vots populars en el municipi
corresponent . En cas d’empat es resolt per sorteig.
També es fa constar que està a disposició de tots els regidors electes l’arqueig
extraordinari que han presentat la interventora i la tresorera municipal, dels comptes
corrents i de la Caixa de la Corporació, així mateix tenen a la seva disposició l’inventari
de béns municipal.
Per tant i, per tal d’iniciar el PUNT PRIMER d’aquesta sessió, es procedeix a la formació
de la Mesa d’Edat. Aquesta Mesa d’Edat esta integrada pel regidor Sr. Francesc A. Gas
Ferré d’ERC-AM com a regidor de major edat i pel regidor Sr. Joan Ignasi Salvatella
Roijals, de CiU, com a regidor de menor edat, i per la Secretària de la Corporació.
El Sr. Francesc A. Gas Ferré d’ERC-AM prega la presència d'aquests regidors per tal de
formar la Mesa i mostren el DNI i es comprova la credencial.
Presideix la sessió a partir d'aquests moments, el Sr. Francesc A. Gas Ferré, com a
regidor de major edat i, per tant, President de la Mesa d'Edat.
El senyor Francesc A. Gas Ferré, regidor d'ERC-AM diu: gràcies senyora Secretària, tal
com ha indicat anem a procedir a l'inici d'aquesta sessió plenària.
Molt bon dia a tothom i gràcies per la seva assistència, a continuació i d'acord amb el
punt segon i tercer de l'ordre del dia, es procedirà a la comprovació de credencials dels
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regidors electes i al jurament o promesa del càrrec de regidor i presa de possessió de
cada un d'ells.
La Secretària de la Corporació,crida en primer lloc al Sr. Francesc Ollé Garcia, llegeix a
tots els regidors:
JURA / PROMET, PER LA SEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES, AMB
LLEIALTAT AL REI, I RESPECTAR I FER RESPECTAR LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA?
El Sr. Francesc Ollé Garcia diu: per imperatiu legal prometo
La Sra. Maria Teresa Moreso Gisbert diu: per imperatiu legal prometo
La Sra. Maria Isabel Belmonte Rodríguez diu: per imperatiu legal prometo
El Sr. Jordi Baucells Lluísdiu: per imperatiu legal prometo
El Sr. Francesc Josep Cabanes Mola diu: per imperatiu legal prometo
El Sr. Francesc A. Gas Ferré d'ERC-AM diu: als regidors nous abans d'asseure's a la taula
els col·locarem el pin de la ciutatde Roquetes.
La Secretària continua cridant als regidors llegint l'anterior: JURA / PROMET, PER LA
SEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES, AMB LLEIALTAT AL REI, I RESPECTAR I FER
RESPECTAR LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA?
El Sr. Pere Romagosa Folch diu: jo prometo
El Sr. Ramón Martínez Gallardo diu: sí prometo
El Sr. Josep Codorniu Suñer diu: per imperatiu legal ho juro
El Sr. Joaquím Llopis Colomina diu:ho juro
El Sr. José Francisco Bertomeu Curto diu: sí per imperatiu legal ho prometo
El Sr. Ramón Martí Moragrega diu: sí prometo
Finalment, els darrers en efectuar el jurament o promesa són els membres de la Mesa
d’Edat.
El Sr. Joan Ignasi Salvatella Roijals diu: per imperatiu legal prometo
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El Sr. Francesc A. Gas Ferré diu: ho prometo per imperatiu legal
Els regidors es van col.locant als escons, en la forma que s’indica a continuació, menys
els que formen part de la mesa d'edat que es queden al seu lloc.

La Secretaria diu: un cop constituïda la Corporació municipal, a continuació es procedirà
al punt quart de l'ordre del dia, a la votació per a l’elecció de l’Alcalde de l’Ajuntament
de Roquetes, per votació secreta d'acord amb l'article 102.3 del ROF, dipositant els
regidors el seu vot a l’urna. Finalitzada la votació es procedeix a l’escrutini de vots.
4. Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa.
El Sr. Gas crida als regidors per tal que dipositen el seu vot a l’urna.
1- Francesc Ollé Garcia
2- Maria Teresa Moreso Gisbert
3- Maria Isabel Belmonte Rodríguez
4- Jordi Baucells Lluís
5- Francesc Josep Cabanes Mola
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6- Pere Romagosa Folch
7- Ramón Martínez Gallardo
8-Josep Codorniu Suñer
9-Joaquím Llopis Colomina
10-José Francisco Bertomeu Curto
11-Ramón Martí Moragrega
12-Joan Ignasi Salvatella Roijals
13-Francesc A. Gas Ferré
Un cop finalitzada la votació, es procedeix a l'escrutini dels vots, el Sr. Gas extreu de
l’urna els vots, un a un, els passa al Sr. Salvatella, qui diu en veu alta el contingut de les
paperetes i les passa a la Secretària.
La secretària diu: Realitzat l'escrutini, el resultat és el següent:
Sr. FRANCESC A. GAS FERRE – ERC - AM - 8 vots
Sr. PERE ROMAGOSA FOLCH – PSC - PC - 2 vots
Sr. JOSEP CODORNIU SUÑER – CiU - 0 vots
Sr. JOAQUÍN LLOPIS COLOMINA – PP – 2 vots
Sr. JOSÉ FRANCISCO BERTOMEU CURTO – EiPR-E - 1 vot
Sr. RAMÓN MARTÍ MORAGREGA – PxC - 0 vots
Per tant, procedeix proclamar Alcalde de l’Ajuntament de Roquetes, al candidat d'ERCAM el Sr. Francesc A. Gas Ferré.
La Secretària pregunta : Sr. Francesc A. Gas Ferré, accepta el càrrec d'alcalde.
El Sr. Francesc A. Gas Ferré diu: sí.
Llavors es procedeix a prendre jurament o promesa del càrrec d'alcalde.
5. Jurament o promesa del càrrec d’Alcalde o Alcaldessa electe i presa de possessió del
seu càrrec.
L’alcalde es dirigeix a la mesa d’edat i pren jurament o promesa del càrrec d’alcalde.
Llegeix la secretària:
JURA / PROMET, PER LA SEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC D'ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES, AMB
LLEIALTAT AL REI, I RESPECTAR I FER RESPECTAR LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA?
L'alcalde contesta: Prometo per imperatiu legal
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El Sr. Salvatella, vocal de la Mesa d’Edat li lliura el Bastó de Comandament i l’alcalde
electe s’asseu al lloc presidencial , presidint la sessió com alcalde a partir d’aquests
moments. Els regidors de la Mesa d’Edat ocupen el seu lloc de regidor i la secretaria es
dirigeix al lloc reservat a la primera fila.
El Sr. Francesc A. Gas Ferré, alcalde-president diu: Molt bon dia a tothom, moltes gràcies
per la seva assistència, abans d'obrir un torn d'intervencions per a que cada un dels
portaveus del grups avui representats aquí a l'ajuntament de Roquetes, pugui dirigir
unes paraules sí que m'agradaria deixar molt clar des del grup d'Esquerra Republicana
de Catalunya a Roquetes que represento, és del compromís que des del nostre grup
tenim amb el procés que s'inicia a partir de les eleccions plebiscitàries a partir del proper
mes de setembre, i a tal efecte també en nom meu i dels companys d'Esquerra
Republicana volem llegir i declarar públicament un petit text amb el qual ens
comprometem, ja dic ho faig en nom meu, però també ho faig en nom dels companys,
Sisco Ollé, Tere Moreso, Maribel Belmonte, Jordi Baucells i Paco Cabanes i diu així:
"Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del
nou Parlament, del President i de la Generalitat de Catalunya que sorgeixen de les
eleccions del 27 de setembre del 2015, per a exercir l'autodeterminació del nostre poble
i proclamar juntament amb totes les institucions, l'Estat català, lliure i sobirà".
Dit això si hi ha algun grup que es vulgui adherir també a aquesta declaració ara és el
moment de fer-ho.
El senyor Alcalde dóna la paraula a Convergència i Unió.
El senyor Josep Codorniu Suñer de CiU diu: moltes gràcies senyor Alcalde, regidores,
regidors, també des del nostre grup de Convergència i Unió volem manifestar el nostre
suport al procés que s'esta vivint al nostre país i per això mateix també llegirem les
paraules que ens ha passat l'AMI, per tant: "Per expressió democràtica de la unitat
ciutadana, anuncio que resto a la disposició del nou Parlament, del President i del
Govern de la Generalitat de Catalunya
6. Acte de cloenda de la sessió.
L’alcalde dóna la paraula als diferents portaveus dels diferents grups polítics, que
formen aquesta nova Corporació de Roquetes:
- ERC-AM
- CiU
- PSC-CP
- PP
- EiPR-E
- PxC
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