ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2007.

A la vila de la Jonquera, a setze de juny de dos mil set. A la sala d’actes de la
Casa consistorial i essent les dotze del migdia, concerneixen, de conformitat
amb els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general i l’article 37.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, els regidors electes en les últimes eleccions
locals celebrades el passat 27 de maig, els quals s’expressen seguidament. Al
ser onze el nombre legal de membres de la corporació i haver comparegut a
aquest acte tots onze regidors, es compleix amb el requisit d’assistència
necessari per a la celebració de la present sessió pública extraordinària de
constitució del nou ajuntament.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Jordi Cabezas Llobet.- sr. Josep M. Serra Vila.sra. Sònia Martínez Juli.- sr. Miquel Guri Boixader.- sra. Raquel Fiol López.sr.- Jaume Domènech Domènech.- sr. Jaume Ricart Garayoa.- sr. Ramon Boix
Viarnés.- sra. Marta Collell Cullell.- sr. Sergi Aznar Marín.- sr. Manuel Ángel
Miguel Botana Penela.
ACTUA DE SECRETÀRIA, la que ho és de la Corporació, sra. M. Dolors Turu
Santigosa.

Es constitueix la Mesa d’edat formada, tal i com disposa l’article 195.2 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i l’article 37.2 del
reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitat locals,
pels regidors de major i menor edat i el secretari de la Corporació, la qual
estarà presidida pel regidor de major edat.
MESA D’EDAT
President:
més edat.

sr. Josep M. Serra Vila, de 63 anys d’edat. Regidor assistent de
sr. Sergi Aznar Marín, de 29 anys d’edat. Regidor de menys edat.

Secretària: sra. M. Dolors Turu Santigosa, secretària de la Corporació.
Declarada oberta la sessió pel senyor president, la secretària que subscriu
donà lectura a les disposicions legals aplicables a la constitució dels nous
ajuntaments, recollides als articles 195 de la Llei Orgànica del règim electoral
general i article 37 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.
Informa la secretària que la Junta electoral de zona ha lliurat a la secretaria
municipal les credencials de tots els regidors electes i que aquests han formulat
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat

que els hi proporciona o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com
declaració dels seus béns patrimonials.
Seguidament la secretària dona lectura a l’article 108 de al Llei Orgànica del
règim electoral general, modificat per la Llei 8/1991, de 15 de març, referit a
què, en el moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició
del càrrec de regidor, els candidats electes han de jurar o prometre acatament
a la Constitució.
A la vista del contingut de l’esmentat article, el senyor President procedeix a
formular a cadascun dels regidors electes la següent pregunta:
Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’ajuntament de la Jonquera, amb
lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat?
Contestant els regidors el següent:
sr. Jordi Cabezas Llobet:
sra. Sònia Martínez Juli:
sr. Miquel Guri Boixader:
sra. Raquel Fiol López:
sr. Jaume Domènech Domènech:
sr. Jaume Ricart Garayoa:
sr. Ramon Boix Viarnés :
sra. Marta Collell Cullell:
sr. Sergio Aznar Marín
sr. Manuel Ángel M. Botana Penela

Sí prometo, per imperatiu legal
Sí prometo, per imperatiu legal
Sí prometo.
Sí prometo, per imperatiu legal
Sí prometo, per imperatiu legal
Sí prometo, per imperatiu legal
Sí prometo, per imperatiu legal
Sí prometo, per imperatiu legal
Sí prometo, per imperatiu legal
Lo juro.

Seguidament és el sr. Sergi Aznar Marín qui li formula la mateixa pregunta al
President, contestant el sr. Josep Ma. Serra Vila: Sí prometo, per imperatiu
legal.
Immediatament després de constituïda la Corporació, la secretària que subscriu
donà lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica del règim electoral general que
regula el procediment per a l’elecció de l’alcalde.
Són candidats a l’alcaldia els regidors que seguidament s’indiquen, que són els
que encapçalaren les llistes electorals que varen concórrer a les eleccions el
passat 27 de maig:
Sr. Jordi Cabezas Llobet, per CiU, amb 513 vots obtinguts
Sr. Jaume Domènech Domènech, per ERC, amb 392 vots obtinguts
Sr. Sergio Aznar Marín, per PSC, amb 144 vots obtinguts.
Sr. Manuel Ángel M. Botana Penela, per PP, amb 130 vots obtinguts

Informa el senyor president que la votació és secreta, que cada regidor té
davant seu cinc paperetes, una amb el nom de cada candidat i una en blanc, i
un sobre, indicant que una vegada els regidors hagin preparat el seu vot
s’iniciarà la votació. S’inicia la votació per a l’elecció d’alcalde, dipositant cada
regidor el seu vot dins la urna.
Efectuada la votació i realitzat l’escrutini, es produeixen els resultats següents:
sr. Jordi Cabezas Llobet:
sr. Jaume Domènech Domènech:
sr. Sergi Aznar Marín:
sr. Manuel Ángel M. Botana Penela:
1 vot en blanc

5 vots
3 vots
1 vot
1 vot

Informa el sr. president que cap candidat ha obtingut la majoria absoluta, pel
que, d’acord amb el que disposa la normativa electoral a la que ha donat
lectura abans de la votació la secretària de la corporació, serà alcalde el
candidat de la llista més votada. En conseqüència, el senyor president
proclama alcalde electe de l’ajuntament de la Jonquera al:
sr. JORDI CABEZAS I LLOBET, que encapçala la llista de CiU
A continuació, i d’acord amb l’article 18 del reial Decret 781/1986, de 18 d’abril i
l’article 40.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, el president de la Mesa d’edat formula al sr. Jordi Cabezas i
Llobet, alcalde electe, la pregunta següent:
Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec d’alcalde de l’ajuntament de la Jonquera, amb
lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat?
Contestant: Sí prometo, per imperatiu legal.
Seguidament el sr. president li fa entrega de la vara de comandament i li cedeix
la presidència.
Pren la paraula el senyor alcalde dient que, abans de dirigir ell unes paraules al
regidors i públic assistent, vol oferir als senyors Jaume Domènech , Sergi Aznar
i Manuel Ángel Botana, caps de les llistes d’ERC, PSC i PP, la possibilitat de
dirigir unes paraules als assistents.
Pren la paraula el senyor Jaume Domènech, cap de la llista d’ERC , tot dient:
“Volem expressar en primer lloc el nostre agraïment a totes les persones que
ens heu votat per la confiança que heu dipositat en nosaltres. A tots i a totes,
gràcies.
En segon lloc, felicitar al sr Jordi Cabezas com a nou alcalde de La Jonquera.

També volem explicar el nostre sentit de vot davant l’elecció de l’alcalde i
davant la nova legislatura municipal, que no és altre que el reflex del debat que
hem tingut entre tots els membres de la nostra candidatura.
Creiem que en aquests moments no ens és viable un pacte amb les altres
forces, tant per aconseguir una estabilitat aquests propers quatre anys, com per
tenir la força suficient per tirar endavant el nostre programa de canvi: som
quatre regidors i regidores.
Que quedi clar: no hem arribat a cap acord ni preacord amb qualsevol de les
altres forces municipals. Tampoc no farem seguidisme dels uns o dels altres.
També que quedi clar: no ens dedicarem a fer una oposició amb l’objectiu de
paralitzar l’activitat municipal.
El nostre objectiu és, en canvi, que es pugui arribar al màxim de consens
possible en les actuacions municipals i tirar endavant allò que sigui possible del
nostre programa
Ens quedem a l’oposició, i creiem que d’aquesta manera podrem servir millor
als interessos del nostre poble.”
Els srs. Aznar i Botana declinen l’oferiment de l’alcalde de dirigir unes paraules,
pel que aquest pren la paraula per dirigir als regidors i assistents les següents
paraules :
“Les meves primeres paraules com alcalde han de ser d’agraïment als més de
500 jonquerencs i jonquerenques que amb el seu vot han fet possible una nova
elecció d’alcalde en la meva persona. Un altre agraïment als meus companys,
elegits i no elegits, que han treballat tant intensament durant tota la campanya.
També vull agrair al company que s’ha abstingut, per la seva generositat i ètica
política, per permetre, amb la seva abstenció, que CiU i jo mateix tornem a
governar la Jonquera.
Les negociacions han estat difícils. No ha estat possible arribar a acords més
amplis per conformar un govern majoritari i més estable. La responsabilitat que
assumeixo a l’acceptar el càrrec serà exercida amb la màxima eficàcia possible
i posada al servei del poble, dels que m’han votat i dels que no m’han votat. Els
que ens presentem com a caps de llista, de forma voluntària i per vocació, la
nostre màxima aspiració és treballar pel bé del nostre poble i del nostre país.
Ho faré amb totes les meves forces i amb tota la meva capacitat de treball.
Felicito a tots els companys i companyes electes. M’ofereixo molt especialment
als nous i noves per fer més fàcil aquesta incorporació. La maquinària
municipal és difícil i costa un temps l’adaptació i posada al dia.
Tenim un programa per tirar endavant els propers quatre anys, però som
conscients que amb la composició de l’ajuntament, l’haurem d’adaptar a la
nova situació i haurem de pactar cadascun dels projectes importants. Penso
però que no podem paralitzar el progrés i la millora de la Jonquera.
Des de demà mateix em posaré a treballar amb aquest objectiu. Consensuar el
màxim possible de projectes i incorporar els programes electorals dels grups,
dels companys que resten a l’oposició. En aquests quatre anys, govern i

oposició hem de treballar conjuntament per la millora de la Jonquera i dels seus
habitants. Els nostres votants ho han volgut així. Cap de nosaltres ha tret
majoria. Els jonquerencs i jonquerenques volen que ens entenguem. Tenim la
obligació de fer-ho.
Al presentar-me com a cap de llista de CiU he adquirit un compromís de
treballar intensament per la Jonquera i aquí, en aquest primer acte de
constitució del nou ajuntament, el confirmo i el ratifico. El treball i la dedicació
meva personal, la de tot l’equip de govern i procuraré que la de l’oposició,
serà total i absoluta al servei d’aquest poble i de la seva gent.
Hi ha uns projectes que penso són prioritaris i és necessari tirar-los endavant
independentment de qui governi. Aquests són els primers que encararem. Parlo
de:
La nova depuradora i col·lectors d’aigües residuals
L’ampliació de l’escola “Josep Peñuelas”
Nous habitatges de protecció oficial, de compra i de lloguer, especialment per
a joves.
El conveni amb la Societat de Socors Mutus, per la rehabilitació de l’edifici.
Posta en funcionament del Museu de l’Exili
La revindicació d’una comissaria dels Mossos d’esquadra.
Potenciar el transport públic.
El Pla de millora del casc antic i de la majoria de carrers de la vila, que es
troben en males condicions.
Promoure la lliure utilització per activitats esportives no competitives de moltes
de les instal·lacions esportives.
Posar en marxa les accions que ens recomani l’estudi que està elaborant del
Consell Comarcal sobre les necessitats de la gent gran del municipi, amb
polítiques de suport molt especialment a la gent gran que viu sola.
I molts altres sobre temes socials, culturals, de joventut, d’esports, que amb la
negociació, el consens i la voluntat de treballar pel nostre poble, estic segur
que aconseguirem portar a terme. És un compromís que adquireixo davant
vostre, companys de consistori i davant els amics i amigues aquí presents.
Ja només em resta, una vegada més, agrair la confiança que ens han dipositat
els jonquerencs i jonquerenques i confirmar el compromís de treballar pel
nostre poble amb la màxima diligència i eficàcia possible; de forma diferent que
els anys anteriors, però amb uns resultats que procurarem amb la nostra
responsabilitat, siguin millors que els assolits en els darrers anys. Penso que la
responsabilitat dels meus companys de tots els partits polítics amb
representació a l’ajuntament hi ajudarà. Hem de deixar de banda les
picabaralles partidistes i personalistes i posar-nos a treballar per la Jonquera.
Això és el que volen els nostres votants, que és el que volen els jonquerencs i
jonquerenques.

Unes paraules també d’agraïment als companys de CiU i del PSC que avui han
acabat la seva tasca de regidor: Susana, Mercè, Àlvar, Jaume, Juan i
Francisco; gràcies. Heu treballat amb total responsabilitat i bon fer des de les
vostres regidories i també des de l’oposició. Amb total voluntat de servei al
nostre poble. També vull tenir un record d’agraïment pel company regidor Pitu
Fiol que ens va deixar el passat mes de desembre. Gràcies a tots i totes.
Visca la Jonquera. Visca Catalunya.”
Acomplert l’objecte de la convocatòria, el senyor alcalde aixecà la sessió
essent les 12:30 hores, de tot el que com secretària, en dono fe.

L’alcalde,

La secretària,

