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SESSIÓ CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT 
Data: 13 DE JUNY DE 2015 

 
A C T A 

CONVOCATS: 
 
Assistents:   Sr.  Joaquim Mateu Bosch 

  Sra. Marta Vives Albertí 
  Sra. Sílvia Gómez Mestres 

Sr. Josep Pinsach Riera 
Sra. Carme Simon Figueras  
Sra. Montse Belmar López     
Sr. Jordi Bohigas Maynegre 

                                           
Secretari:    Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a tretze de juny de dos mil quinze. 
 
A la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Aiguaviva, essent les 12 hores, en compliment 
d’allò disposat a l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985 del règim electoral general 
(LOREG) i a l’article 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Corporacions Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre 
(ROF), concorren degudament convocats els regidors electes, i que són: 
 
Sr. JOAQUIM MATEU BOSCH; SRA. MARTA VIVES ALBERTÍ; SRA. SÍLVIA GÓMEZ 
MESTRES; SR. JOSEP PINSACH RIERA; SRA. CARME SIMON FIGUERAS; SRA. MONTSE 
BELMAR LÓPEZ; SR. JORDI BOHIGAS MAYNEGRE. 
 
Constitueixen un total de 7 regidors electes, i per tant compleixen la majoria de 
regidors electes exigits a l’article 195.4 de la L.O. 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general,  que  es reuneixen amb objecte de celebrar la sessió pública de 
constitució de l’Ajuntament, donant fe de l’acte el Secretari de l’Ajuntament. 
 
1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT: 
 
Oberta la sessió, per part del Secretari es procedeix a cridar els regidors electes de 
major i menor edat dels presents a l’objecte de formar la Mesa d’Edat segons 
estableixen els preceptes abans citats, corresponent la designació al Sr. Joaquim 
Mateu Bosch i el sr. Jordi Bohigas Maynegre, els qui passen a ocupar els llocs destinats 
a l’efecte, quedant constituïda la Mesa d’Edat per les següents persones: 
 

- Sr. Joaquim Mateu Bosch, regidor electe de major edat. 
- Sr. Jordi Bohigas Maynegre, regidor electe de menor edat. 
- Sr. Ignasi Prádanos Duran, Secretari de la Corporació. 

 
2.- CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT I COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS: 
 
Constituïda la Mesa d’edat, i ocupant la presidència el sr.Jordi Bohigas Maynegre, el 
Sr. Secretari dóna lectura als noms i cognoms dels senyors regidors electes que 
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assisteixen a la sessió, procedint-se per la Mesa d’Edat a examinar les credencials 
presentades. 
 
Seguidament el President de la Mesa d’Edat sol.licita als regidors electes presents a 
l’acte que manifestin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda a la 
seva proclamació. 
Cap regidor manifesta res al respecte, per la qual cosa la Mesa d’Edat considera que 
no els afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda. 
 
 
3.- JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC PER PART DELS REGIDORS (ART. 
195.2 LOREG I 37.2 ROF): 
 
A continuació es posa en coneixement dels regidors electes concurrents que, de 
conformitat amb l’article 108.8 de la LO 5/1985, en el moment de la presa de 
possessió i per tal d’adquirir la plena condició de regidors, han de jurar o prometre 
acatament a la Constitució així com complimentar els demés requisits previstos a les 
Lleis o Reglaments respectius pel que d’acord amb l’article 1 del RD 707/1979, de 5 
d’abril, se’ls formula pel Secretari de l’Ajuntament, a cadascun dels candidats electes, 
la següent pregunta: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor/a de l’Ajuntament d’Aiguaviva, amb 
lleialtat al Rei, així com guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya” 
 
Resposta: 
 

- SR. JOAQUIM MATEU BOSCH: HO PROMETO, PER IMPERATIU LEGAL. 
 

- SRA. MARTA VIVES ALBERTÍ: HO JURO, PER IMPERATIU LEGAL. 
 

- SRA. SÍLVIA GÓMEZ MESTRES: HO PROMETO, PER IMPERATIU LEGAL. 
 

- SR. JOSEP PINSACH RIERA: HO PROMETO, PER IMPERATIU LEGAL. 
Seguidament afegeix el següent: “vist el moment històric que viu el País, em 
poso a disposició del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat que 
resultin de les eleccions del proper 27 de setembre per a dur a terme les 
actuacions que calguin per aconseguir la plena llibertat del nostre País. 
 

- SRA. CARME SIMON FIGUERAS: HO PROMETO, PER IMPERATIU LEGAL 
 

- SRA. MONTSE BELMAR LÓPEZ: HO PROMETO, PER IMPERATIU LEGAL.  
Seguidament afegeix el següent: “Vist el moment històric que viu el País, em 
poso a disposició del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat que 
resultin de les eleccions del proper 27 de setembre per a dur a terme les 
actuacions que calguin per aconseguir la plena llibertat del nostre País”. 
 

- SR. JORDI BOHIGAS MAYNEGRE: HO PROMETO, AMB L’AJUDA DE DÉU, I 
PER IMPERATIU LEGAL. 
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4.-DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ:  
 
Una vegada finalitzat l’acte de promesa o jurament del càrrec, la presidència de la 
Mesa d’edat declara constituïda la Corporació. 
 
5.- ELECCIÓ DE L’ALCALDE: 
 
En compliment de l’article 196 de la LO 5/1985 del règim electoral general, poden ser 
candidats a Alcalde els srs regidors que encapçalen les corresponents llistes i que són: 
 
- PIA (PARTIT INDEPENDENT AIGUAVIVA): Sr. Joaquim Mateu Bosch. 
- ERC-AM (ESQUERRA REPUBLICANA-ACORD MUNICIPAL): Sr. Josep Pinsach Riera. 
- CIU (CONVERGÈNCIA I UNIÓ): Sra. Montse Belmar López. 
- UMdC (UNIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA): Sr. Jordi Bohigas Maynegre. 
 
El president de la mesa d’Edat pregunta quins regidors i regidores que encapçalen les 
seves llistes presenten la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament. 
El sr. Mateu i el sr. Pinsach responen afirmativament, i la sra. Belmar i el sr. Bohigas 
responen que renuncien a presentar la seva candidatura. 
 
Seguidament es procedeix a l’ elecció de l’Alcalde mitjançant el sistema de votació 
secreta. 
Els srs. Regidors van essent cridats per la Mesa d’Edat dipositant mitjançant paperetes 
secretes el seu vot a la urna que s’ha preparat a l’efecte. Acabada la votació, la Mesa 
d’Edat procedeix a dur a terme l’escrutini que dóna el següent resultat: 
 
-Vots emesos: 7 
-Vots vàlids: 7 
-Vots blancs: 1 
-Vots nuls: 0 
 
Els vots vàlids es distribueixen de la següent manera: 
-Sr. Joaquim Mateu Bosch: 4 vots. 
-Sr. Josep Pinsach Riera: 2 vots. 
-Vots en blanc: 1 vot. 
 
Havent obtingut la majoria absoluta dels vots el candidat Sr. JOAQUIM MATEU BOSCH, 
qui encapçala la llista presentada per PIA (PARTIT INDEPENDENT AIGUAVIVA), de 
conformitat amb l’establert a l’article 196 de la LO 5/1985, la presidència de la Mesa 
d’Edat el declara Alcalde Electe de l’Ajuntament d’Aiguaviva. 
 
 
6.- JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ. 
 
Acte seguit, es posa en coneixement dels assistents que, de conformitat amb allò 
disposat a l’article 18 del RDL 781/1986, i 40.2 del ROF en el moment de la presa de 
possessió i per adquirir la plena condició del càrrec d’Alcalde/ssa el candidat electe ha 
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de jurar o prometre el càrrec amb subjecció a la fórmula establerta a l’article 
707/1979 pel que es formula al candidat electe la següent pregunta: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament d’Aiguaviva, amb lleialtat al 
Rei, així com guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya” 
 
El sr. Joaquim Mateu Bosch respon “ho prometo, per imperatiu legal”. 
 
El sr. Alcalde convida a que intervinguin i facin ús de la paraula els srs. Regidors que 
encapçalen les llistes que han obtingut representació en aquest Ajuntament. 
 
 
INTERVENCIÓ SR. BOHIGAS: 
  
En primer lloc, manifesta que és un honor tornar a formar part del consistori 10 anys 
després. Seguidament manifesta que el poble mereix una disculpa ja que no va deixar 
clar els seus motius de la sortida i que el poble mereixia una explicació que 
possiblement no va donar en el seu dia.  
Comenta que s’ha posat a disposició de l’Alcalde i justifica el sentit del seu vot en que 
aquest últim ha sigut el guanyador de les eleccions. Afegeix que una majoria 
alternativa era possible però no era la millor opció vistes les circumstàncies. Afirma 
que s’ha de donar confiança al guanyador de les eleccions. S’ha notat, diu, que el 
poble vol canvi, però aquest canvi no es possible fer-lo sols, sinó amb diàleg amb tots 
i escoltant a tothom, treballant en comú. 
Finalitza dient que es posa a la vostra disposició (dirigint-se al públic assistent) i a 
disposició del president del consistori. 
 
 
INTERVENCIÓ SRA. MONTSE BELMAR LÓPEZ: 
 
En primer lloc agraeix la col.laboració de tothom. Dona la enhorabona al sr. Mateu. 
Seguidament comenta que formarà la millor oposició que puguin, i és el que han 
parlat aquests dies.  
Per últim, destaca la bona relació (entre candidatures) que hi ha hagut, tant abans 
com després de les eleccions, i que no sempre havia estat així. 
 
 
INTERVENCIÓ SR. JOSEP PINSACH RIERA: 
 
Primerament, dona la enhorabona a l’Alcalde. Espera, diu, que els 4 anys que venen 
siguin millors que els anteriors.  
Fa esment a que el sr. Bohigas ha parlat de canvi, i diu que espera aquest canvi. 
Finalitza dient que, tal i com ha dit el sr. Bohigas en el jurament, amb “la paraula de 
Déu”. 
 
 
INTERVENCIÓ SR.ALCALDE: 
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Inicia dient que abans de tot, venen 4 anys amb canvis, sobretot a nivell de País. Jo 
estaré, afirma, a disposició del país, tant ell com l’equip de govern. 
 
Seguidament agraeix als 177 veïns que permeten que avui sigui on és, als membres 
de la llista, a les persones que no estaven als primers lloc. De forma significativa, ja 
que comenta que amb 4 llistes és molt difícil trobar gent disposada.  
Recorda que el PIA no és un partit sinó una agrupació d’electors, fet que comporta la 
necessitat de comptar amb signatures de gent que avali. També expressa l’agraïment 
a aquesta gent. 
 
En aquesta línia, comenta que tota aquesta gent ha fet possible que comptin amb 3 
regidors, i que obria la porta a un govern en minoria, que no s’ha fet mai a Aiguaviva, 
o l’opció del pacte.  
Agraeix al sr. Bohigas la disposició i comenta que des del primer moment hi ha hagut 
“feeling” i entesa. Entrarà, diu, a formar part de l’equip de govern. 
 
Agraeix la seva feina als regidors sortints: Just Garcia, Xavier Castañer, Secundino 
López Pousa, José Pinto. Amb aquest dos últims recorda que varen formar equip de 
govern. Conclou que el balanç final és positiu. 
 
Els resultats, diu, ens han dut a una situació de més que paritat de gènere en el ple, 
Aiguaviva és diferent. Amb la nova constitució, hi haurà 4 regidores i 3 regidors. 
Espero, diu, que animi l’assistència de la gent als plens.  
Dóna la benvinguda a totes elles, i comenta que està a la seva disposició. 
 
Segueix dient que el vot de l’elecció és secret però governarà per tothom, escoltant i 
ajudant en el possible. Sempre respectant la llei. Fruit d’això, diu, sovint s’han de fer 
coses a contra-cor.  
 
Conclou agraint la presència a la gent que ha assistit i desitjant un bon cap de 
setmana.  
 
I, sense que hi hagi més assumptes a tractar, essent les dotze hores i vint-i-cinc 
minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el 
Secretari, en dono fe. 
 
 
 
L’Alcalde,      El secretari, 
 


