AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, CELEBRADA EL DIA 15 DE
JUNY DE 2019.

A Castelldans, a les dotze hores, del dia quinze de juny de dos mil dinou, es reuneixen a la sala de sessions d’aquest
Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, en concordança amb l’article 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Regidors i Regidores que van ser proclamats electes
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per la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes Eleccions Locals celebrades el dia 26 de
maig de 2019, que a continuació es relacionen i que constitueixen la totalitat de Regidors i Regidores d’aquesta
Corporació, amb la finalitat de celebrar sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits per la
secretària interventora accidental de la Corporació, que dóna fe de l’acte.

ASSISTENTS

REGIDORS I REGIDORES ELECTES

CANDIDATURES

Conrad Llovera Sala

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS)

Maria Rosa Solé Condina

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS)

Xavier Simó Molgó

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS)

Josep Maria Solé Codina

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS)

Marc Bellet Ramis

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS)

David Caselles Pujol

Esquerres per Castelldans – Acord municipal (ExC -AM)

Julio Vallverdú Ezquerra

Esquerres per Castelldans – Acord municipal (ExC -AM)

En primer lloc pren la paraula la secretària accidental per informar als presents que l’objecte d’aquesta sessió es procedir
a la constitució del nou Ajuntament d’acord amb el procediment establert per la legislació electoral, que implica la
realització de les operacions següents:

a)

Constitució de la Mesa d’edat, formada pels Regidors i Regidores electes de major i menor edat presents a
l’acte.

b)

Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat, mitjançant la presentació de la Credencial
expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document Nacional d’Identitat.

Passeig Moragues 21 - 25154 Castelldans - Tel. 973 12 00 02 i Fax: 973 12 05 42
https://www.castelldans.cat/ - ajuntament@castelldans.cat.
CVE: 20190-07125-19022-49831

AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

c)

Formulació del jurament o promesa del càrrec a l’efecte d’adquirir la plenitud de les seves funcions.

d)

Elecció de l’Alcalde del municipi.

Seguidament, es procedeix a formar la Mesa d’edat constituïda pel senyor Julio Vallverdú Ezquerra, regidor electe de
major edat que actuarà com a President, i pel senyor Marc Bellet Ramis, Regidor electe de menys edat.

Constituïda la Mesa d’edat, per ordre del senyor president després de declarar-se oberta la sessió, es procedeix per la
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secretària accidental a la lectura del nom i cognom de tots i cadascú dels Regidors i Regidores electes que assisteixen a la
sessió, els quals, d’un en un, es dirigeixen a la Presidència, on per part dels membres de la Mesa d’edat es comprova la
seva credencial, acreditant-se per cada Regidor i Regidora electe la seva personalitat davant la mateixa, trobant-se totes
conformes amb la personalitat dels electes segons l`acta de proclamació expedida per la Junta Electoral de Lleida.

A continuació, es comprova que tots els Regidors i Regidores electes han formulat les declaracions referides en l`article
75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d`abril, reguladora de les bases de règim local.

Acte seguit la secretària accidental procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa establerta, el text de la
qual és el següent:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora de
l`Ajuntament de Castelldans, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut d`Autonomia de Catalunya, a la qual cosa responen:

Conrad Llovera Sala

“Si ho prometo per imperatiu legal”

Seguidament, Conrad Llovera Sala afegeix el següent jurament: “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció
d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”

Maria Rosa Solé Codina

“Si ho prometo per imperatiu legal”

Seguidament, Maria Rosa Solé Codina afegeix el següent jurament: “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció
d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”
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Xavier Simó Molgó

“Si ho prometo per imperatiu legal”

Seguidament, Xavier Simó Molgó afegeix el següent jurament: “Pel mandat democràtic de l’1 d’octubre de 2017 i pel
poble de Catalunya”.

Josep Maria Solé Codina

“Si ho prometo per imperatiu legal”

Seguidament, Josep Maria Solé Codina afegeix el següent jurament: “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
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manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció
d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”

Marc Bellet Ramis

“Si ho prometo per imperatiu legal”

Seguidament, Xavier Simó Molgó afegeix el següent jurament: “Pel mandat democràtic de l’1 d’octubre de 2017 i pel
poble de Catalunya i fins a la creació de la República catalana”.

A continuació, David Caselles Pujol i Juliol Vallverdú Ezquerra, de la llista Esquerres per Castelldans - Acord Municipal;
prometen per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor/a de l’Ajuntament de
Castelldans amb lleialtat al President de la Generalitat de Catalunya, a l’Estatut d`Autonomia de Catalunya i a la
Constitució.

David Caselles Pujol

“Si ho prometo per imperatiu legal”

Seguidament, David Caselles Pujol afegeix el següent jurament: “Per la defensa de la voluntat del poble de Catalunya i una
república justa pròspera i lliure”.

Julio Vallverdú Ezquerra

“Si ho prometo per imperatiu legal”

Seguidament, Julio Vallverdú Ezquerra afegeix el següent jurament: “Per la defensa de la voluntat del poble de Catalunya i
una república justa pròspera i lliure”.

El President de la Mesa d’edat declara constituïda la Corporació, assenyalant que tot seguit es procedirà a l’elecció
d’Alcalde del municipi entre els membres de la Corporació que encapçalen llurs corresponents llistes i presentin la seva
candidatura.
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La secretària accidental explica el procediment d’elecció previst a l’article 196 de la Legislació Electoral i el procediment
de votació: Poden ser candidats a Alcalde tots els regidors i regidores que encapçalin les seves corresponents llistes. Si
algun d’aquests obté la majoria absoluta de vots dels regidors es proclamat electe. Si cap d’aquests obté majoria absoluta
es proclamat Alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut més vots en el municipi. En cas d’empat es
resoldrà per sorteig.

Encapçalen les llistes els següents candidats a ser proclamats Alcalde:
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Conrad Llovera Sala
David Caselles Pujol

Després d’això, i a requeriment de la Presidència de la Mesa d’edat, es presenten com a candidats a Alcalde els Regidors
que encapçalen llurs corresponents llistes que tot seguit s’indiquen:

CANDIDATS

LLISTA ELECTORAL

Conrad Llovera Sala

Junts per Castelldans (JxCAT – JUNTS)

David Caselles Pujol

Esquerres per Castelldans – Acord municipal (ExC -AM)

Seguidament es procedeix a realitzar la votació i els Regidors i Regidores electes emeten el seu vot. Una vegada efectuada
la votació es procedeix a realitzar l’escrutini, el resultat del qual, que és anunciat per la Presidenta de la Mesa d’edat, és el
següent:

CANDIDATS

VOTS OBTINGUTS

Conrad Llovera Sala

5

David Caselles Pujol

0

Vots emesos......................... 5
Vots en blanc....................... 0
Vots nuls.............................. 0
Abstencions ......................... 2
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Realitzat l’escrutini i havent obtingut el regidor Senyor Conrad Llovera Sala la majoria absoluta de vots en la primera
votació, és proclamat Alcalde per la Mesa d’edat, el president de la qual li pregunta si accepta el càrrec d’Alcalde de
l’Ajuntament de Castelldans.

A continuació, la secretària llegeix la fórmula següent:

Jura o promet complir amb lleialtat les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Castelldans, amb lleialtat al Rei
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i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?

El senyor Conrad Llovera Sala, respon: “Sí, ho juro per imperatiu legal”.

Després d’això el President de la Mesa d’edat convida al Sr. Alcalde a ocupar al Presidència, moment en el qual queda
dissolta la Mesa d’edat.

Acte seguit, el Sr. Conrad Llovera Sala, com a nou Alcalde de la Corporació, cedeix la paraula al Sr. David Caselles Pujol qui,
com a representant de Esquerres per Castelldans - Acord Municipal, llegeix la seva intervenció i que literalment diu:

“En primer lloc, voldria agrair al Consistori la benvinguda, d'acollir-nos i poder venir a treballar aquí. Als veïns la confiança
que ens han donat i a tot el poble la bona convivència que mostra en aquests moments i que s'esforça en perseguir.

Es un honor poder treballar pel poble, participant d'ERC com a regidors a l'Ajuntament de Castelldans, per defensar la
llibertat, la justícia social i el bé comú.

Respecte a la proposta del grup de Junts per Catalunya, primer voldríem felicitar-los per la victòria obtinguda i al seu
candidat, al Conrat, per l'afecte que ens tenim, felicitar-lo en especial, però pel que fa a la proposta, nosaltres ens
abstindrem.

Per que molts dels punts que han exposat durant la presentació del seu programa i durant el procés electoral coincideixen
amb els nostres:
1.

Treballarem pel bé de les veïnes i veïns,

2.

per la qualitat de l'escola i la llar d'infants

3.

Per que tinguem uns bons serveis i una bona qualitat de vida

4.

i perquè treballarem per una bona eficiència en l'Ajuntament.

Coincidim en que fa falta:

Passeig Moragues 21 - 25154 Castelldans - Tel. 973 12 00 02 i Fax: 973 12 05 42
https://www.castelldans.cat/ - ajuntament@castelldans.cat.
CVE: 20190-07125-19022-49831

AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

•

Una bona planificació en les inversions, arreglar les clavegueres i el subministrament d'aigua, per això ens
agradaria participar en la tramitació del PUOSC i de tots aquells projectes que puguin plantejar-se

•

Consensuar l'ús de les Arcades per la qual cosa, ens oferim a explicar el nostre plantejament per que siguin un
referent en la dinamització socioeconòmica i cultural del municipi,

•

Fer el POUM, la planificació i la realització ordenada dels serveis, la implantació de la fibra òptica i la portada
del gas natural.

En definitiva, ens abstenim perquè entenem que per assolir els objectius que s'han plantejat, hem de poder treballar
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plegats, som aquí per treballar plegats i perquè estem segurs que és així com el poble hi guanya.

Felicitats per tot plegat i a tots, gràcies.”

Acte seguit passa a llegir el discurs de presa de possessió com a Alcalde de Castelldans i que literalment diu:

“Castelldans, a 15 de juny de 2019

Avui, s’inicia una nova legislatura al Ajuntament de Castelldans. Una legislatura que es presenta molt interesant
positivament per al nostre poble, per tot el que després explicaré.

Però sempre abans de començar, tens que tancar una altra etapa o període, i la gran diferencia que hi haurà entre l’inici
d’aqueta nova legislatura i la passada legislatura, es que fa quatre anys s’iniciava un període complicat per al nostre
municipi per la situació econòmica, l’estat de les instal·lacions municipals i la relació humana entre ajuntament i municipi
que era inexistent o pràcticament negativa.

Quan acaba una campanya electoral, sempre queda alguna resta de confusió o malestar per declaracions que de vegades
es fan o proves que s’aporten per intentar convèncer al electorat de que cada una de les formacions te, la millor proposta
per al municipi, per aquesta part el nostre grup, estem molt orgullosos de les propostes e informació que s’ha anat donat
durant aquets quatre anys i durant la campanya electoral, per tot això i mes volem oferir ma estesa al grup sobretot als
votants de totes les idees polítiques reflectides a les passades eleccions.

Però si que ja ho vàrem fer la passada legislatura i ho farem al inici i durant la legislatura aquesta, de deixar les situacions
i els comptes clars sobretot amb la veritat i mai intentar confondre al poble i molt menys amb temes de diners i
comptabilitats que es gestionen al Ajuntament. Per això el primer ple que es farà amb aquesta nova corporació, es
posaran els comptes que i havia al any 2014 i dels que hi ha hagut fins al tancament del 2018 sobre la taula i explicats una
vegada mes per la persona que fiscalitza tota l’activitat econòmica del municipi que es la Secretaria Interventora, i així
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amb els comptes clars i acceptats per tots els regidors començarem una nova legislatura, te que ser com una mena de
auditoria municipal.

Una legislatura plena de il·lusions per al nostre grup, ja que gracies a la voluntat del poble, ens han depositat una
confiança a mode de préstec, perquè els hi puguem demostrar, que veritablement som el govern de l’Ajuntament amb el
que ells confien i els representa.
Aquesta propera legislatura, es a dir durant els propers 4 anys, s’invertiran al nostre poble de Castelldans, unes quantitats
de diners amb inversions de infraestructures i de caire humà, molt importants pel desenvolupament i futur del nostre
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municipi.

✓

Es construirà una potabilitzadora d’aigua de boca.

✓

Es renovaran canonades d’aigua de uralita a polietilè.

✓

Es realitzarà una forta inversió amb clavegueram.

✓

S’asfaltaran carrers que restant dins la població.

✓

Es realitzarà manteniment de carrers, asfaltats, enllumenat, enjardinaments, aceres, senyalització vial, i altres.

✓

També hi haurà manteniments i millores amb els espais de l’Ermita, l’Església, el Cementiri i la zona del Castell.

✓

S’instal·larà el gas i la fibra òptica al municipi.

✓

S’invertirà amb turisme mitjançant la col·laboració de les diferents entitats municipals.

✓

S’iniciarà imminentment la redacció del POUM.

✓

Es continuaran les inversions amb camins municipals

✓

Es continuarà amb els cursos per millora i formació amb l’agricultura.

✓

Aquets propers 4 anys també es posarà en regadiu el sector 15 del Segarra-Garrigues.

✓

S’acabarà l’edifici de l’Espai Les Arcades i si instal·larà la Casa de la Cultura de Castelldans.

✓

Finalitzarem i dinamitzarem l’espai Lúdic-Esportiu del Pavelló Polivalent, Bar de la Llar i Sala del Cinema, i
abastirem d’espais per activitats a la Xarxa d’associacions.

Tota aquesta inversió no te que suposar un increment d’impostos a la població, tot al contrari, em de mantenir-nos fidels
amb el model assolit i buscar les subvencions necessàries, que arribaran, per executar obres de millora al poble, igual que
em fet aquets 4 anys passats.

Penseu que aquets propers anys es mantindran ajuts existents, tornaran a obrir línies d’ajuts noves, tornarà ha haver-hi
PUOSC amb un pressupost de 250 M€, i ha tots ells i podrem accedir al tenir una comptabilitat financerament sostenible i
estar al corrent de endeutament i pagaments de facturacions.

PERO, el principal actiu que tenim que mantenir i millorar, es el humà. I aquí es on ens tenim que esforçar-nos i no podem
fallar en:
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✓

Ser el màxim de propers amb la gent.

✓

Inversions a la Llar d’Infants i Escoles municipals.

✓

Mantenir la dolça relació amb les Ampes i Equip Educatiu.

✓

ajudar a implantar la musica a l’escola mitjançant el mètode Dalcroze i mantenir els alumnes que ja tenim a la
mancomunitat.

✓

Continuar ajudant tan econòmicament com personalment a tota la Xarxa d’Associacions.

✓

Tenir un equip mèdic amb les qualitats humanes que tenim, ens han de portar a mantenir al màxim nivell el
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consultori mèdic amb les inversions necessàries.
✓

Treballar per instaurar el programa EMPIC per a la 3a edat.

✓

Iniciar el projecte d’un centre d’assistència per als mes grans i necessitats del poble.

✓

Estar sempre sobretot els joves, com em fet aquets 4 anys passats, ells son el referent del present i el futur del
nostre poble, tenim l’obligació de escoltar-los i ajudar-los amb les seves inquietuds, volem que es continuïn
sentin partícips del poble, i que sentin la proximitat de l’Ajuntament amb ells. Els tenim de fer sentir orgullosos
del poble, adaptar-los-hi, festes, instal·lacions, serveis, programes educatius i xarrades tallers tot a la seva mida.

✓

Treballadors i treballadores de l’Ajuntament, son conjuntament amb la Regidora i Regidors, qui veritablement
representen el dia a dia del nostre poble, vàrem començar la legislatura passada i aquesta tenim l’obligació
d’aconseguir un equip humà que la gent del poble e senti orgullosa d’ells i de tots nosaltres.

Amb aquest nou projecte que comença avui, em de demostrar-nos tots el que ja sabem, CASTELLDANS ESTA DE MODA, i
així te de continuar seguen, em d’estar presents a les xarxes a tots els mitjans de comunicació d’això ja sen encarregarà el
equip de premsa amb l’Elena al cap davant.

Al inici de la passada legislatura us vàrem dir que aquest projecte no estava pensat per a 4 anys, si no que estava projectat
per a molts mes anys, i la gent del nostre poble tindrà la paraula de si després d’aquesta legislatura em complert amb les
seves expectatives o no, per nosaltres tenim l’obligació de intentar-ho i segur que junts, JUNTS PER CASTELLDANS ho
aconseguirem.

Dono per iniciada la legislatura al Ajuntament de Castelldans pels propers anys 2019-2023.

Moltes gracies a tots i força èxits.”

Acte seguit, es produeixen les següents intervencions:
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Maria Rosa Solé Codina de Junts per Castelldans afegeix que vol donar les gràcies al batlle per ser tant expressiu, i mostra
els seus sentiments, perquè això demostra i vol dir que es una persona propera i que es preocupa, I per aquests motius i
per ser tant pròxim li vol donar les gràcies.

Marc Bellet Ramis de Junts per Castelldans afegeix que dona gràcies al Conrad en es especial i a tot el partit de Jutns per
Castelldans per confiar en una persona jove com ell, i que accepta el càrrec de regidor amb moltes ganes de treballar i fer
coses per poble i també amb molta il·lusió. Manifesta que ell no podrà estar al 100% del temps al poble però que
procurarà implicar-se tant si està al poble com no. També afegeix que mai havia conegut algú com en Conrad, que sigues
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tan proper i estès en un càrrec públic. Finalment comenta que per una persona jove entrar com a regidor també suposa
una experiència interessant i reitera que entra a l’ajuntament amb molta il·lusió.

Julio Vallverdú Ezquerra de Esquerres per Castelldans afegeix que vol felicitar al nou equip de govern i que espera es pugui
fer tot el que s’ha comentat que es faria.

Efectuades les anteriors intervencions, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les tretze hores, de la qual s’estén la present
acta, que jo, la secretària accidental, certifico.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA ACCTAL.

Signatura: CN=CONRAD LLOVERA SALA - DNI
78068019Q (AUT), SERIALNUMBER=IDCES78068019Q, G=CONRAD, SN=LLOVERA SALA - DNI
78068019Q, T=ALCALDE, OU=Treballador públic de
nivell alt d'autenticació, OID.2.5.4.97=VATESP2507900E, O=Ajuntament de Castelldans, C=ES
Data: 18/06/2019 10:08:55

Signatura: CN=CPISR-1 C IVETTE FARRAN
DURAN, SERIALNUMBER=47691733Z, G=IVETTE,
SN=FARRAN DURAN, T=Secretaria-Interventora,
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