ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT DE VERGES.
Data: 13 de juny de 2015
Hora d’inici: quan son 2/4 de 2 del migdia
Hora de finalització: quan falten 10 minuts per les 2 de la tarda
Lloc de celebració: Sala de Plens de l’Ajuntament de Verges
Regidors assistents:
Junts fem poble - Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (JFP-CUP-PA)
Senyor Ignasi Sabater Poch
Senyor Jordi Tubert Vilà
Senyora Núria Roca Puigdemont
Senyor Marc Roura Pujol
Senyora Susagna Ribas Ros
Convergència i Unió (CiU)
Senyor Cosme Hugas Domingo
Senyora M Dolors Torres Bover
Esquerra Republicana de Catalunya – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
Senyora Susagna Mustera Garrofa
Senyora Dolors Pareta Jofre
Secretari de la Corporació:
Senyor Miquel Coma Tarrés
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
En primer lloc pren la paraula el secretari per informar al presents que, l’objecte d’aquesta sessió és
procedir a la constitució del nou Ajuntament de Verges, en virtut dels articles 108.8 i 195 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, i 37 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 que implica:
1. Constitució de la Mesa d’edat, formada pels regidors electes de major i menor edat presents a
l’acte.
2. Acreditació dels regidors 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.
3. Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista, a l’efecte d’adquirir la
plenitud de les seves funcions.
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4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa de Verges.
5. Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista, a l’efecte d’adquirir la
plenitud de les seves funcions.
PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.
Seguidament, pel Sr. secretari es procedeix a formar la Mesa d’edat per la qual cosa s’invita a la Sra.
Maria Dolors Torres Bover en concepte de regidora de major edat; i al Sr. Ignasi Sabater Poch, en
concepte de regidor de menor edat.
En la qual actuarà com a secretari, el de la Corporació, i com a president, la regidora de major edat,
Sra. Maria Dolors Torres Bover, els quals els convida perquè ocupin els llocs destinats a l’efecte,
quedant així constituïda la Mesa d’Edat.

SEGON.- COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS DELS REGIDORS I CONSTITUCIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VERGES.
Per part del secretari de l’Ajuntament, es procedeix a donar lectura, als efectes previstos pels articles
195 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General i 37 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, del nom i cognom dels regidors electes, i se’ls adverteix que han d’expressar en el seu cas,
les possibles causes d’incompatibilitat sobrevingudes.
Junts fem poble - Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (JFP-CUP-PA)
Senyor Ignasi Sabater Poch
Senyor Jordi Tubert Vilà
Senyora Núria Roca Puigdemont
Senyor Marc Roura Pujol
Senyora Susagna Ribas Ros
Convergència i Unió (CiU)
Senyor Cosme Hugas Domingo
Senyora M Dolors Torres Bover
Esquerra Republicana de Catalunya – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
Senyora Susagna Mustera Garrofa
Senyora Dolors Pareta Jofre
El secretari de l’ajuntament manifesta que aquestes persones han presentat les corresponents
declaracions de possibles causes d’incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els pugui
proporcionar ingressos, així com sobre els seus béns patrimonials.
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TERCER.- JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC PER PART DELS REGIDORS.
Una vegada acreditat que han assistit tots els regidors electes es procedeix als efectes previstos per
l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, a donar lectura a
la fórmula reglamentària prevista pel Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, la qual diu textualment:
Jureu o prometeu , per la vostra consciència i honor, complir fidelment el càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament de Verges amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
1. Senyor Ignasi Sabater Poch respon: “si ho prometo per imperatiu legal”
Tot seguit el Sr. Sabater exposa que davant el moment que estem vivint, 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 nostres institucions, l’ESTAT
CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”
2. Senyor Jordi Tubert Vilà Domingo respon: “si ho prometo per imperatiu legal”
Tot seguit el Sr. Tubert passa a manifestar que 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 nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I
SOBIRÀ.”
3 Senyora Núria Roca Puigdemont respon: “si ho prometo per imperatiu legal ”
A continuació, la Sra. Roca explica que es sotmet únicament a la voluntat popular del poble de verges,
prometo per imperatiu legal complir amb la responsabilitat que m’ha atorgat el poble de Verges.
El poble és l'únic dipositari de la sobirania popular, és per això mateix que no renunciaré en cap cas als
principis republicans, a la independència de Catalunya i a la llibertat dels Països Catalans.
Per expressió popular democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició de les
institucions del nostre país per treballar per una societat més justa i solidària i poder proclamar una
república lliure i sobirana.
4. Senyor Marc Roura Pujol respon: “si ho prometo per imperatiu legal”
També, i com a complement del jurament, exposa que 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 nostres institucions, l’ESTAT
CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”
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5.Senyora Susagna Ribas Ros respon: “si ho prometo per imperatiu legal”
A continuació la Sra. Ribas explica que es sotmet únicament a la voluntat popular del poble de Verges,
em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social als Països
Catalans, per això acato per imperatiu legal i prometo guardar i fer guardar la normativa vigent en cada
moment.
I anuncio que resto a disposició del Parlament de Catalunya que surti elegit de les eleccions del proper
27 de setembre per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb les nostres
institucions l'ESTAT CATALÀ LLIURE, REPUBLICÀ I SOBIRÀ!"
6. Senyor Cosme Hugas Domingo respon: “si ho prometo per imperatiu legal”
Tot seguit de la formula de jurament, el Sr. Hugas exposa que 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 nostres institucions, l’ESTAT
CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”
7. Senyora Maria Dolors Torres Bover respon: “si ho prometo per imperatiu legal”
La Sra. Torres complement la formula amb 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 nostres institucions, l’ESTAT
CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”
8. Senyora Susagna Mustera Garrofa respon: “si ho prometo per imperatiu legal”
La Sra. Mustera afirma tot seguit que 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 nostres institucions, l’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”
9.-Senyora Dolors Pareta Jofre “si ho prometo per imperatiu legal”
També explica la Sra. Pareta que 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 nostres institucions, l’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”
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Finalitzat aquest tràmit, les persones esmentades prenen possessió dels seus respectius càrrecs de
regidors i es declara constituïda la Corporació.
QUART.- ELECCIÓ DE L’ALCALDE PRESIDENT O ALCALDESSA PRESIDENTA.
Per part del grup Junts fem poble - Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (JFP-CUP-PA) de Verges
es manifesta la presentació de la candidatura del Senyor Ignasi Sabater Poch, en concepte de cap de
llista per JFP-CUP-PA.
Efectuada la votació a mà alçada, s’obté la votació següent:
Ignasi Sabater Poch

(JFP-CUP-PA)

9 vots a favor

A la vista de la votació es proclama alcalde electe el Sr. Ignasi Sabater Poch, en haver obtingut la
majoria absoluta del nombre legal de vots.
CINQUÈ.- JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC PER PART DE L’ALCALDE.
Sol·licitada la presència de l’alcalde electe, Sr. Ignasi Sabater Poch, es dóna lectura a la fórmula
reglamentària prevista al Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, la qual textualment diu:
Jureu o prometeu , per la vostra consciència i honor complir fidelment el càrrec d’alcaldessa d’aquest
Ajuntament de Verges amb lleialtat al rei , i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental
de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
El Sr. Ignasi sabater Poch presta promesa o jurament mitjançant la fórmula: “sí, ho prometo per
imperatiu legal”.
Finalitzat aquest tràmit, el Sr. Ignasi Sabater Poch pren possessió del seu càrrec d’alcalde - president i
assumeix la Presidència de la sessió.
La Senyora Dolors Torres Bover, actuant com a presidenta de la Mesa, entrega la bara com a distintiu
del càrrec d’Alcaldia al Sr. Ignasi sabater Poch i li dedica unes paraules:
“Desitjo el millor, i felicitar al nou alcalde ”.
Havent pres possessió del càrrec l’alcalde president de l’Ajuntament de Verges Sr. Ignasi Sabater Poch
fa ús de la paraula:
“Bon dia a tothom.
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Primer de tot, gràcies a tots els assistents per acompanyar-nos en un dia tan especial per a tots
nosaltres. A tots, amics i família, moltes i moltes gràcies.

En segon lloc voldria tenir unes paraules d’agraïment per un persona que, després de 12 anys, 4 de
regidora i 8 d’alcaldessa, deixarà l’Ajuntament de Verges i gaudirà d’un llarg i merescut descans.
Moltes gràcies Marta per la gran tasca que has fet al capdavant de l’Ajuntament de Verges. Sense
dubte, el poble Verges s’ha transformat amb el teu pas per l’alcaldia. T’ho dic molt sincerament, moltes
gràcies per tanta i tanta feina. Ens deixes el llistó molt alt, però esperem estar a l’altura.
A continuació, també vull agrair a tots els regidors de l’equip de govern que avui deixen el seu càrrec.
Gràcies també per les vostra dedicació i el vostre servei fidel al poble de Verges.
Avui comencem una nova etapa que ens fa molta il·lusió assumir. És un repte i una responsabilitat,
però estem convençuts que de la mà de tots els membres del nostre grup, de tots els membres dels
grups que estaran a l’oposició i amb la col·laboració de tota la població ho podrem fer bé i d’aquí quatre
anys, Verges es podrà sentir orgullós de la feina feta.
Com sabeu, al presentar-nos a les eleccions teníem 4 grans objectius. La unitat del poble, passant per
la unitat dels 9 regidors electes; una política de progrés social i de participació; i la lluita per la
independència del nostre país a partir del municipalisme.
Aquestes darreres setmanes hem estat treballant intensament per aconseguir el primer dels nostres
objectius. Hem ofert als altres dos grups que es presentaven a les eleccions municipals, la possibilitat
d’integrar-se a l’equip de govern i treballar plegats per servir el nostre poble. Ho hem ofert de forma
sincera i coherent. De fet, creiem que ha estat la primera vegada en molt de temps que hi ha hagut un
oferiment tan clar a treballar plegats. Malauradament, no hem pogut assolir aquest primer objectiu i els
grups d’ERC i CIU van decidir, per diferents motius, no participar a l’equip de govern i fer una oposició
lleial i constructiva. Ens entristeix no haver pogut aconseguir aquest acord, però estic convençut que
tots els membres electes s’esforçaran i treballaran per al poble. Aquesta és la nostra premissa:
esforçar-nos i treballar pel poble, per a entendre’ns i per decidir, independentment del color polític de
cada partit.
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Per altra banda, el nostre govern es sustentarà en la participació ciutadana, la transparència, el treball
col·laboratiu i el progrés social i l’eficiència.
1.- Participació ciutadana: perquè creiem que cal impulsar una altra manera d’involucrar-se en la gestió
de Verges, en què tots els vilatans i vilatanes i les entitats de Verges siguin corresponsables de les
decisions que es prenguin.
En aquest sentit desenvoluparem totes les accions necessàries per a obrir al màxim aquest govern
local, tant a l’oposició com a la resta de persones i entitats de Verges.
2.- Transparència en la gestió: perquè és la millor garantia per a la qualitat democràtica al nostre poble i
en qualsevol altre. Facilitarem la informació a tothom i anirem fent balanç de la feina que es vagi fent.
3.- El treball col·laboratiu: som un equip de treball, més enllà de personalismes, perquè estem
convençuts de què val la pena tenir en compte totes les opinions, vinguin d’on vinguin i buscar sempre
un punt de trobada: volem comptar amb tothom que vulgui treballar per Verges, independentment del
grup al qual pertanyin.
4.- Eficiència: perquè en aquests moments, cada euro que es gasti en aquest l’Ajuntament s’ha de fer
amb criteri: tots els membres de l’equip de govern ens comprometen a treballar durament per
aconseguir els objectius que s’aniran marcant al llarg de la legislatura.
Ja per acabar, només dir que jo tinc la vara, però aquesta vara és compartida amb 14 persones i amb
tot un poble. Des d’aquí us vull donar les gràcies pel vostre suport i dir-vos que tenim tota la il·lusió que
fa falta per servir al nostre poble.
Moltes gràcies. Visca Verges i visca Catalunya. “
S’aixeca la sessió, quan falten 10 minuts per les 2 de la tarda del dia indicat a l’encapçalament.
L’alcalde,

El secretari,

Ignasi Sabater Poch

Miquel Coma Tarrés
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