Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CONSTITUIR LA CORPORACIÓ I ELEGIR L’ALCALDE DE
L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Data: 13 de juny de 2015
Horari: 11:00 a 11:25
Lloc: sala d'actes de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Sr.Josep Ferrer Vilavella
Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull
Sr. Jaume Riu Sala
Sra. Elisabeth Cruz Lozano
Sr. Antoni Fernández Sandoval
Sr. Irene Gerónimo i Vilella
Sr. Jordi Colomé i Garcia
Assistits pel secretari del Consell Comarcal del Baix Empordà, Sr. Secundino Fernández Suárez
No s’ha excusat cap regidor/a.
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.
5. Jurament o promesa de l’alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec.
6. Acte de cloenda de la sessió.
Desenvolupament de la sessió i acords:
Un cop comprovada pel secretari l’existència del quòrum suficient per a la celebració de l’acte,
s’inicia la sessió.
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 arts. 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. Jaume Riu Sala, que actuarà com a
president, i el de menor edat, Sra. Irene Gerónimo i Vilella, que actuarà com a vocal. Com a
secretari, hi actuarà el Sr. Secundino Fernández Suárez.
El secretari comprova els credencials del membres de la Mesa d’edat i seguidament 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, llegeix la formula per tal de que prenguin
possessió del seu càrrec.
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Responen a la pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor/a de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
Els regidors manifesten el següent :
El Sr. Jaume Riu Sala: “Si, ho prometo pel meu honor”.
La Sra. Irene Gerónimo i Vilella: “ Si, ho prometo per imperatiu legal”.
A continuació la Sra. Irene Gerónimo i Vilella manifesta el següent: “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
institucions, l’Estat Català Lliure i Sobirà”.

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 les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona de la Bisbal d’Empordà a
l’Ajuntament i, amb aquest fi, es procedeix a cridar-los per ordre alfabètic.
Un cop comprovades la identitat dels regidors/es i de les credencials, es passa al següent punt
de l’ordre del dia.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació.
El secretari nomena per ordre alfabètic 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.
Després de la lectura de la fórmula en veu alta, els regidors i les regidores electes, preguntats
per ordre alfabètic, responen a la pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor/a de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
Els regidors electes responen el següent :
El regidor electe Sr. Josep Ferrer Vilavella manifesta: “Si, ho juro”
Els regidors electes Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull, Sra. Elisabeth Cruz Lozano i el Sr. Antoni
Fernández Sandoval manifesten: “Si, ho prometo”.
El regidor electe Sr. Jordi Colomé i Garcia manifesta: “ Si, ho prometo per imperatiu legal”.
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A continuació el Sr. Jordi Colomé i Garcia manifesta el següent: “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
institucions, l’Estat Català Lliure i Sobirà”.
A continuació el president de la mesa, Sr. Jaume Riu Sala declara constituïda la corporació
municipal de La Tallada d’Empordà.
4. Elecció de l’alcalde.
Es procedeix a l’elecció de l’Alcalde de l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà en la forma en
què assenyala l’art. 196 de la Llei orgànica del règim electoral general. Diu aquest article que
poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les corresponents llistes. Si algun d'ells
obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe. Si cap d'ells obté aquesta
majoria absoluta serà proclamat alcalde el regidor que hagués obtingut més vots en el
municipi.
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.
Es presenten com candidats els Sr. Josep Ferrer Vilavella i la Sra. Irene Gerónimo Vilella.
A continuació, s’efectua la votació a mà alçada dels membres de la corporació.
La candidatura del Sr. Josep Ferrer Vilavella, obté cinc vots, dels regidors Sr. Josep Ferrer
Vilavella, Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull, Sr. Jaume Riu Sala, Sra. Elisabeth Cruz Lozano, i del
Sr. Antoni Fernández Sandoval.
La candidatura de la Sra. Irene Gerónimo i Vilella, obté dos vots, dels regidors Sra. Irene
Gerónimo i Vilella i del Sr. Jordi Colomé i Garcia.
En conseqüència, resulta escollit alcalde per majoria absoluta dels membres de la corporació,
el regidor Sr. Josep Ferrer Vilavella, amb 5 vots a favor.

5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu càrrec.
A continuació, el president de la mesa d’edat llegeix a l’alcalde electe 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.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
d’alcalde de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
L’alcalde respon: “Si, ho prometo”
Un cop fet el jurament o promesa, la mesa d’edat cessa en totes les seves funcions i cedeix el
seu lloc a l’alcalde, qui ocuparà a partir d’aquest moment la presidència de la sessió.
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6. Acte de cloenda de la sessió.
Una vegada realitzada aquesta operació, es realitza l’acte de cloenda de la sessió, en el qual es
dona la paraula a la Sra. Irene Gerónimo i Vilella i finalment a l’alcalde proclamat, Sr. Josep
Ferrer Vilavella.
Intervé la Sra. Irene Gerónimo i Vilella, manifestant:
“Bon dia a tothom,
Com a cap de l’oposició d’Esquerra Republicana de Catalunya a la Tallada d’Empordà, he de dir
que el sentit del nostre vot d’avui, ha sigut per fidelitat democràtica a 1/3 dels veïns i veïnes
que ens van fer confiança amb els seus vots, i aprofito avui per donar-los les gràcies
públicament.
Estem treballant amb molta il·lusió i la nostra oposició serà molt activa i participativa, tenim
projectes molt interessants que portarem a terme.
També des de ERC la Tallada volem agrair a l’altre grup el bon ambient polític que tenim, i dir
que la nostra intenció és fer una oposició positiva i constructiva. Volem continuar amb la bona
sintonia amb la que hem començat i aprofito per dir-vos que podeu comptar amb nosaltres per
donar-vos un cop de mà pel municipi.
I per últim però no menys important, volem ratificar perquè consti en l’acta del ple, que des de
ERC la Tallada estem compromesos amb l’ANC i l’AMI, i que treballarem de forma activa per la
Independència de Catalunya. Farem tot el possible per facilitar el procés sobiranista de la
República Catalana.
Moltes gràcies”
Com a cloenda a l’acte el Sr. Alcalde manifesta el següent:
“Bon dia a tothom,
Em coneixeu i sabeu que no m’agrada parlar en públic. No obstant, em sento obligat a dir
quatre paraules per agrair-vos la confiança que heu dipositat en la meva persona i en les que
m’acompanyen a la candidatura.
Paso a liderar l’Ajuntament en el qual porto vuit anys treballant al costat de la Roser i de les
persones que li van fer suport.
Per això, vull fer un agraïment especial a la Roser, que avui abandona la gestió, però que no
tinc cap dubte que puc comptar amb la seva experiència. Gràcies Roser.
I gràcies a la meva família. A la meva dona, la Cati, a les meves filles, l’Anna i la Marta; i el meu
gendre, en Roger. Des de que vaig decidir presentar-me tot han estat paraules i accions de
suport. Des del primer dia van recolzar la meva decisió i m’han ajudat en tot allò que em calia.
Gràcies a tots.
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I m’heu de deixar parlar de l’Aina. La petita de la casa. Sóc un avi feliç. No únicament pel fet de
ser avi, sinó perquè l’Aina, juntament amb els altres nens i nenes del municipi, són el futur. Val
la pena treballar per ells.
Què millor que acabar aquestes quatre paraules amb el meu compromís d’escoltar i treballar
per a tothom amb claredat i transparència, d’intentar atendre totes les necessitats individuals i
col·lectives, però sempre amb un horitzó: fer millor aquest municipi perquè la meva neta i tota
la infància, quan siguin grans, trobin un lloc on puguin realitzar-se plenament.
Sé que em trobaré amb moments difícils, que hauré de prendre decisions que no sempre seran
compartides per a tothom i que, això, en un municipi petit com el nostre, porta maldecaps i
situacions incòmodes.
Amb aquest objectiu, us faig una crida als que m’heu votat i als que no ho heu fet, a totes les
companyes i els companys del consistori.
En fi, a tothom, treballem junts per fer millor el municipi de La Tallada. Visca el municipi de La
Tallada: Tor, Canet, Marenyà i La Tallada.”

Finalitzades totes les intervencions, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.

El Secretari

Vist i plau
El president

Secundino Ferández Suárez

Josep Ferrer Vilavella

www.latallada.cat

Email: ajuntament@latallada.cat

