AJUNTAMENT
D’ARENYS DE MUNT

ACTA NÚMERO 9/11
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dotze hores del dia onze de juny de dos mil
onze es reuneixen a la Masia Can Borrell els regidors electes als comicis celebrats el
dia 22 de maig de 2011: En Josep Manel Jiménez i Gil, Na Silvia Vázquez i Marqués,
En Félix Galceran i Aliberch, Na Jéssica Flores i Travesa; En Joan Rabasseda i Ferrer,
Na Tònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps,
N’Alfons Molons i Antius, Na Montserrat Carreras i Cort, Na Elena Navarro i Sanchís,
En Santiago Morell i Capellera i En Ramón Planas i Freixas, els quals han presentat la
credencial de Regidor davant el secretari de l’Ajuntament i constitueixen la totalitat dels
electes del municipi, per tal de celebrar sessió pública extraordinària de constitució del
nou Ajuntament conforme el que disposa l’art. 195 i següents de la Llei 5/85, de 19 de
juny, assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
Declarada oberta la sessió pel secretari, es procedeix a sol·licitar als regidors electes
de major i menor edat dels presents, a l'objecte de formar la MESA D'EDAT; segons
disposa l'art. 195.2 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, serà presidida pel regidor
assistent de major edat, el senyor SANTIAGO MORELL I CAPELLERA i pel regidor de
menor edat el senyor RAMÓN PLANAS I FREIXAS i el secretari de la corporació M.
CARMEN GÓMEZ i MUÑOZ-TORRERO.
Seguidament, el president de la mesa declara públic l’acte.
El secretari general manifesta que el president de la Junta Electoral de Zona, presidida
pel senyor Francisco Jose del Pozo Sánchez, en compliment del que determina l’art.
108.5 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General el dia 26/05/2011 ha estès acta
de proclamació de resultat de les eleccions municipal celebrades en la circumscripció
d’Arenys de Munt, certificant el nombre d’electors, votants, vots en blanc, vots nuls i
vots de les candidatures amb el següent resum:

1. NÚMERO D’ELECTORS CENSATS
2. NÚMERO DE CERTIFICACIONS CENSALS D’ALTA
PRESENTADES

6.340
5
6.345

TOTAL ELECTORS (1 + 2)

NÚMERO DE VOTANTS

3.472

NÚMERO DE VOTS NULS

123

NÚMERO DE VOTS EN BLANC

225

VOTS OBTINGUTS
Nº

1
2
3

CANDIDATURES

CANDIDATURA DE UNITAT POPULAR-POBLE
ACTIU
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL
CONVERGENCIA I UNIO

EN LLETRA

EN
NÚM.

Ochocientos cincuenta y cinco

855

Ochocientos veinte

820

Setecientos treinta y seis

736

Trescientos sesenta y cuatro

364

5

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAPROGRÉS MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR

Doscientos veintidos

222

6

VILATANS D`ARENYS DE MUNT

Ciento veintisiete

127

4

D’acord amb el resultat reflectit, s’han proclamat regidors electes als candidats d’acord
amb la següent relació:
-

CANDIDATURA DE UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU, 4 regidors
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL, 4
regidors
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, 3 regidors
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL, 1
regidor
PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR, 1 regidor

El secretari indica que tots els regidors han presentat la preceptiva declaració
d’interessos i que han estat informats que el règim d’incompatibilitats per la condició de
regidor està establert en els articles 178 en relació amb els articles 6, 7 i 177 de la Llei
Orgànica de Règim Electoral General i 10 del Reglament d’Organització,
Funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
El president de la mesa procedeix a prendre el jurament o promesa que determina la
legislació vigent a cadascun dels possessionats per ordre de proclamació de
candidatures, amb la següent fórmula: JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA
CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC
DE REGIDOR AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA
CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT?
Contesta En Josep Manel Jiménez i Gil: Sí prometo, per imperatiu legal, servir al poble
que m’ha escollit i al poble català, únics dipositaris de la sobirania sense renunciar mai
ni als principis republicans ni a la independència del meu país ni a la reunificació de la
nació catalana.
Contesta Na Silvia Vázquez i Marqués: Sí prometo, per imperatiu legal, servir al poble
que m’ha escollit i al poble català com a únics dipositaris de la sobirania.
Contesta En Félix Galceran i Aliberch: Sí prometo, per imperatiu legal, servir al poble
que m’ha escollit i al poble català com a únics dipositaris de la sobirania.
Contesta Na Jéssica Flores i Travesa: Sí prometo, per imperatiu legal, i m’ofereixo a
treballar per les persones d’Arenys de Munt fent camí cap a la llibertat del poble català,
per fer un món just, un món on tots els pobles siguin lliures.
Contesta En Joan Rabasseda i Ferrer: Sí prometo, per imperatiu legal, essent
conscient que el dipositari de la sobirania del poble d’Arenys de Munt, poble al que
també prometo servir i continuar servint amb totes les energies, tenint molt presents
aquests valors republicans, la justícia social, l’esforç, l’honradesa, l’esforç pel treball
ben fet i amb aquest horitzó d’un país independent de la nació catalana.
Contesta N’Antònia Vila i Paituví: Sí prometo, per imperatiu legal servir al meu poble i
al meu país i per la seva independència.
Contesta Na Marta de la Iglesia i Formatger: Sí prometo, per imperatiu legal, servir al
poble d’Arenys de Munt sense renunciar als meus ideals republicans i lluitar per la
independència de Catalunya.
Contesta En Josep Sánchez i Camps: Sí prometo, per imperatiu legal, servir al poble
d’Arenys de Munt amb honradesa, rigor i responsabilitat.
Contesta N’Alfons Molons i Antius: Sí prometo, per imperatiu legal, servir al poble
d’Arenys de Munt i a Catalunya, que és l’únic dipositari de la sobirania, sense
renunciar a lluitar per les llibertats de Catalunya.

Contesta Na Montserrat Carreras i Cort: Sí prometo, per imperatiu legal i prometo
servir al poble d’Arenys de Munt que és el que m'ha elegit, i que és l'únic dipositari de
la sobirania.
Contesta Na Elena Navarro i Sanchís: Sí prometo per imperatiu legal i prometo servir
al poble d’Arenys de Munt i al poble de Catalunya.
Contesta En Santiago Morell i Capellera: Sí, ho prometo i prometo servir al poble
d’Arenys de Munt.
Contesta En Ramon Planas i Freixas: Sí, ho prometo.
Realitzat aquest jurament o promesa, la Mesa declara constituïda la Corporació, la
qual està formada pels següents Regidors:
NOM I COGNOMS
Josep Manel Jiménez i Gil
Silvia Vázquez i Marqués
Félix Galceran i Aliberch
Jéssica Flores i Travesa
Joan Rabasseda i Ferrer
Antònia Vila i Paituví
Marta de la Iglesia i Formatger
Josep Sánchez i Camps
Alfons Molons i Antius
Montserrat Carreras i Cort
Elena Navarro i Sanchis
Santiago Morell i Capellera
Ramón Planas i Freixas

LLISTA ELECTORAL
CANDIDATURA DE UNITAT POPULARPOBLE ACTIU (CUP-PA)
CANDIDATURA DE UNITAT POPULARPOBLE ACTIU (CUP-PA)
CANDIDATURA DE UNITAT POPULARPOBLE ACTIU (CUP-PA)
CANDIDATURA DE UNITAT POPULARPOBLE ACTIU (CUP-PA)
ESQUERRA
REPUBLICANA
DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
ESQUERRA
REPUBLICANA
DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
ESQUERRA
REPUBLICANA
DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
ESQUERRA
REPUBLICANA
DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
CONVERGENCIA I UNIÓ (CIU)
CONVERGENCIA I UNIO (CIU)
CONVERGENCIA I UNIO (CIU)
PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL (PSCPM)
PARTIT POPULAR (PP)

Seguidament i en compliment del que determina l'art. 196 de la Llei Orgànica 5/85, de
Règim Electoral General, es procedeix a l'elecció de l'Alcalde entre els caps de llista
de cada candidatura; els regidors que encapçalen les respectives llistes per al càrrec
d'alcalde són els següents:
- En Josep Manel Jiménez i Gil (CUP-PA)
- En Joan Rabasseda i Ferrer (ERC-AM)
- N'Alfons Molons i Antius (CIU)
- Na Santiago Morell i Capellera (PSC-PM)
- En Ramon Planas i Freixas (PP)
Efectuada la votació mitjançant paperetes secretes, per la Mesa es procedeix a
l'escrutini, amb el següent resultat:
Vots emesos................................................13 (tretze)
Vots vàlids..................................................13 (tretze)
Les paperetes vàlides es distribueixen de la següent manera:
- En Josep Manel Jiménez i Gil, 7 vots
- En Joan Rabasseda i Ferrer, 4 vots
- En Santigo Morell i Capellera, 1 vot
- Vots en blanc, 1

En conseqüència, essent TRETZE el nombre de Regidors i SET la majoria absoluta
legal, resulta electe el senyor Josep Manel Jiménez i Gil i el senyor president de la
Mesa d'Edat manifesta que queda proclamat Alcalde.
A continuació, el president de la Mesa li pren el jurament o promesa següent:
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC D'ALCALDE AMB LLEIALTAT AL
REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA
FONAMENTAL DE L'ESTAT?
Contesta del Sr. Jiménez: Prometo per imperatiu legal servir al poble d’Arenys de Munt
i al poble català.
L’ANTERIOR ALCALDE L’ENTREGA LA VARA I LA MEDALLA. A CONTINUACIÓ, EL
NOU ALCALDE PREN LA PARAULA I DIU textualment:
“Regidors, regidores, arenyencs, arenyenques, amics, amigues,
Un escut esculpit en un lloc preferent de l'Església Parroquial, com a coronament
central de l’orgue d’aquest temple, datat al segle XVIII, va permetre elaborar aquesta
insígnia d’Arenys de Munt a l’any 1925.
Una insígnia que va ser recuperada de l'arxiu de l'Ajuntament cap al 2001.
Una insígnia que simbolitza els nostres turons, els nostres arbres i les inicials del
nostre poble: d'Arenys de Munt.
Uns símbols que ens identifiquen amb la nostra terra, amb les nostres arrels.
Uns símbols que ens defineixen, que ens particularitzen dels nostres veïns però que,
alhora, ens fan tant propers.
Uns símbols que ens fa hereus de tots els arenyencs que ens han precedit i que ens
vinculen amb tots els que ens succeiran.
Ara, l’hem escollit com símbol del poder institucional que ens ve donat de la sobirania
popular.
Una sobirania popular, l'arenyenca, anterior a constitucions i repúbliques.
Una sobirania arenyenca que és el perd en la memòria dels temps.
I que, com a tal, volem que ens atorgui, d’ara endavant, l’honor de presidir el nostre
Ajuntament. I que també l'atorgui als futurs batlles. Els que presidiran els futurs
ajuntaments.
Des d’aquest honor reverencial per la nostra institució i per la voluntat del nostre poble,
voldria dir-vos que som aquí, per servir.
Que no creiem en la política com a un art subtil de fer-nos servir, sinó com l’art de
servir –com deia Salvador Espriu– “sota els peus de tots”. Creiem en la política com
l’art de dur a terme el que creiem, com l’art de no renunciar als ideals, i com l’art de
transformar el nostre petit món.
Creiem en la política com una mà estesa a favor de la justícia, de l’acte noble, del
respecte sagrat a tothom.
La política no ha de ser un discurs buit, on la mà dreta no sàpiga que fa la ma
esquerra, ni el paradís on val tot, ni l’art de renunciar a tot a canvi d’uns càrrecs, d’uns
sous, d’unes prebendes.
La política és l’art de la dignificació personal i col·lectiva.
És l'art de treballar pel col·lectiu, del servei als altres i de voler el millor pels altres,
sense esperar res a canvi.
Una activitat que s'ha de fer amb transparència, amb honestedat, però també amb
fermesa.
Els qui ens hi hem posat no venim tampoc del no-res.
Hem deixat petges profundes en aquest trajecte per arribar aquí, on som avui.
Hem treballat molt i també hem fet moltes renúncies.
I ho hem fet amb amics i companys infatigables.

Que han cregut en la feina callada, lenta, però efectiva que hem anat fent i, en moltes
ocasions, treballant tots com un sol cos.
La ciutadania n’ha estat conscient. Ho ha valorat i ara ens ha donat la confiança de
poder ser aquí, per continuar treballant.
I ens decidim a fer-ho, amb un immens agraïment per haver cregut en tots nosaltres.
El repte és important. Poques coses us podem prometre, però, des de la modèstia, si
que us podem dir que aportarem a tots vosaltres allò del qual en som rics, que és el
nostre treball, el nostre esforç, la nostra dedicació, la nostra voluntat, la nostra
imaginació i la nostra determinació per fer la feina ben feta.
Perquè tots en pugueu gaudir. Perquè tot el poble en pugui gaudir.
Però comptant amb tots vosaltres.
Perquè el poble som tots. Perquè tots som poble. Tots som país.
I alhora tots som també part imprescindible en la construcció del nostre poble i del
nostre país. Del futur del nostre poble.
Sense tots nosaltres, sense tots vosaltres, hi hauria el buit.
Gràcies, doncs, a tots per ser-hi.
Gràcies per atorgar-nos la confiança.
Però, sobretot, voldria dir-vos, des d’aquí, que ara és quan més us necessitarem.
Sense vosaltres la nostra tasca quedarà incompleta. Si creieu, com nosaltres, que el
futur el construïm entre tots, no us vulgueu perdre aquest gran episodi de la nostra
història, perquè acompanyant-nos, encoratjant-nos, però també vigilant-nos i polintnos, el nostre esdevenir serà complet. El nostre esdevenir serà de tots.
Els pobles que progressen són aquells en que el ciutadà es considera protagonista del
seu futur.
En la mesura que tots us sentiu i tots us sapigueu protagonistes del nostre futur
col·lectiu, tots serem els protagonistes del futur d'Arenys de Munt.
I quan traspassem aquesta insígnia, tots hi serem representats. Moltes gràcies”.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per
acabada la mateixa, essent les tretze hores i vint-i-cinc minuts, de la qual cosa, jo, el
secretari, CERTIFICO.

