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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MOIÀ CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY 
DE 2011 NÚM. 6 

 
A la localitat de MOIÀ essent les dotze hores del dia onze de juny de 2011, en compliment del 
disposat als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General i l'article 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 a aquest 
efecte de procedir a celebrar la constitució del nou Ajuntament de MOIÀ, a la vista dels 
resultats de les Eleccions Municipals celebrades el dia  22 de maig de 2011, per a la renovació 
de la totalitat dels membres de les Corporacions Locals, es reuneixen els Srs/res. 
Regidors/res Electes al marge enumerats, assistits pel  secretari que dóna fe de l'acte. 

ASSASSISTENTS 
Alcalde-President 

DIONÍS GUITERAS RUBIO 

RegRegidors/res 

ALBERT CLUSELLA VILASECA 
GLÒRIA MASCARÓ CRUSAT 
JOAN CAPDEVILA CLARÀ 
MONTSERRAT FERRER CRUSELLAS 
MAURICI SANTAEUGÈNIA VALDÉS 
RAMÓN CRESPIERA SUCARRATS 
ELVIRA PERMANYER SERT 
JOAN Mª NAVARRO CLARÀ 
LAURA CAMÍ COSO 
FRANCESC JOSEP TORRES FARRÀS 

JOS JOSEP ANTONI MARTÍNEZ GÓNGORA 
DOLÇ NOM DE MARIA TARTER ARMADANS 

SECSecretari 

CCC FRANCESC ARMENGOL AYMERICH  

 
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 
Seguidament el secretari de la Corporació, una vegada declarada oberta la Sessió, 

dirigeix unes breus paraules de reconeixement a la dedicació i feina feta pels regidors/res 
avui cessants i encoratja als que avui comencen a treballar de valent pel bé i el progrés del 
poble i dels seus ciutadans. Dóna lectura a l'article 195 de Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General i atenent al què disposa, es procedeix a constituir la Mesa d' 
edat. 

Per això, el Secretari crida a cada Regidor electe, a l'efecte d'acreditar la seva 
Iidentitat. 

La Mesa d'edat queda integrada per RAMÓN CRESPIERA SUCARRATS, de 66 anys, 
Regidor electe de major edat que la presideix, i per  ALBERT CLUSELLA VILASECA, de 30 
anys, Regidor electe de menor edat com a Vocal, assistits pel secretari de la corporació. 

 
COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT 
Constituïda la Mesa d'edat i havent-se pres les mesures precises segons disposa 

l'article 36.2 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, es dóna compte que, tant 
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la Secretaria com la Intervenció han posat a la disposició dels Srs. Regidors Electes la 
documentació referent als justificants de les existències en metàl·lic i valors propis de la 
Corporació dipositats en la Caixa Municipal i Entitats Bancàries, i igualment la documentació 
relativa a l'inventari de Béns de la Corporació. 

Seguidament el Secretari de la Mesa, procedeix a donar lectura a totes les credencials, 
que li han estat lliurades acreditatives de la identitat dels Regidors electes, procedint a la seva 
comprovació i acreditant cada Regidor electe la seva identitat. 

A continuació, es comprova que tots els Regidors electes han formulat les declaracions 
referides en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, convidant el President de la Mesa d'edat als Regidors electes que exposin si els afecta 
alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, sense 
que per part d'ells hi hagi cap manifestació.  

Tenint en compte que es compleix l'exigència de l'article 195.4 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i 37.4 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 concorren a aquesta Sessió la majoria absoluta dels Regidors Electes, es 
procedeix al compliment del requisit legal previst en l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General de prestar jurament o promesa. 

 
ACTE DE JURAMENT O PROMESA 
Després de la lectura pel secretari de l'Ajuntament de l'article 108.8 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, referit a la presa de possessió dels 
Regidors Electes, es procedeix a nomenar a tots els Srs. Regidors/res electes, a l'efecte de 
prestació del jurament o promesa.  

 
El jurament o promesa es realitza utilitzant la fórmula prevista en el Reial decret 

707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de càrrecs o funcions 
públiques que llegeix el President :  «Jureu (o prometeu) per la vostra consciència i honor, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor/ra de l'Excm. Ajuntament de MOIÀ, 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució i L’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
com normes fonamentals de l'Estat». 

 
A continuació el President de la mesa procedeix a nomenar a cadascún dels 

Regidors/res electes,  manifestant-se de la següent manera: 
 
Tots i Totes els regidors i regidores de la corporació Prometen el càrrec per imperatiu 

legal excepte el sr Josep A. Martínez Góngora i la sra Dolç Nom de Maria Tarter Armadans que 
Prometen el càrrec. 
 

Havent-se donat compliment al disposat a l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del Règim Electoral General, a les 12.20 hores, el President de la taula declara 
constituït l'Ajuntament de MOIÀ després de les eleccions municipals celebrades el dia 22 de 
maig de 2011. 

 
ELECCIÓ DE L’ALCALDE 
Posteriorment, el Secretari de l'Ajuntament procedeix a la lectura de l'article 196 de la 

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i a l'elecció de l’ Alcalde-
President de la Corporació.  

 
a) Proclamació de candidats a l'Ajuntament 

Després d'això el President de la mesa de edat, pregunta els Regidors que encapçalen 
les llistes, si mantenen la seva candidatura a Alcalde o la retiren, manifestant-se en el 
següent sentit: 
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— Ramón Crespiera Sucarrats  d’Entesa per Moià retira la seva candidatura  
— Josep A, Martínez Góngora de Convergència i Unió retira la seva candidatura. 
— Dionís Guiteras Rubio d’Ara Moià –AM manté la seva candidatura.  

Seguidament es procedeix a proclamar el candidat a l'Alcaldia de l'Ajuntament. 
 
b) Elecció del sistema de votació 

Després de la proclamació de candidats, el President de la taula convida als Regidors 
electes a triar el sistema de votació (article 101 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) per escollir l'Alcalde. 

Triat el sistema de votació secreta, es facilita a cada elector una papereta en la qual 
figuren els noms i cognoms dels candidats a l'ajuntament, indicant que haurien de marcar el 
nom del candidat al que concedeixen el seu vot.  

Es procedeix a continuació a la votació secreta pels Srs. Regidors/res que van sent 
cridats pel president de la Mesa d'edat dipositant el seu vot en una urna preparada a aquest 
efecte, essent els integrants de la Mesa d'edat els últims a dipositar els seus vots.  

Acabada la votació, es procedeix a l'escrutini dels vots emesos que són llegits en veu 
alta pel President de la Mesa d'edat, amb el següent resultat  
 
VOTS EMESOS: TRETZE ; VOTS VÀLIDS:  TRETZE 
VOTS EN BLANC: ZERO;   VOTS NULS:     ZERO 
 
Distribuint-se les paperetes de la següent manera. 
 
— DIONÍS GUITERAS RUBIO candidat del partit ARAMOIÀ-ACORD MUNICIPAL núm de vots : 
TRETZE. 

 
En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, al ser el nombre de Regidors de 

Tretze i la majoria absoluta de Set, el President de la mesa d’edat procedeix a les 12.30 hores 
a proclamar Alcalde-President de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Moià al senyor 
DIONÍS GUITERAS RUBIO cap de llista d’ ARAMOIÀ-ACORD MUNICIPAL. 
 
PRESA DE POSSESSIÓ 

A continuació, de conformitat amb l'article 18 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 
18 d'abril, per el qual s'aprova el Text Refós de Disposicions Legals Vigents en Matèria de 
Règim Local, i l'article 40.2 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, el President 
procedeix a donar lectura a la fórmula d’acatament a la Constitució, segons el següent literal: 
«Jureu (o prometeu) per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec d’Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de MOIÀ, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com normes fonamentals de 
l'Estat». 

 
Seguidament, el sr Dionís Guiteras Rubio es manifesta de la següent manera: Per 

imperatiu legal ho prometo. 
 
Realitzada la promesa, el Sr. President de la Mesa, li fa lliurament del bastó de 

comandament com a símbol i atribut del seu càrrec d’Alcalde-President passant el senyor 
DIONÍS GUITERAS RUBIO a ocupar la presidència de la Sala i dissolent-se la Mesa d'edat. 
 

A continuació el senyor DIONÍS GUITERAS RUBIO, Alcalde-President, cedeix el torn de 
paraula als representants de les diferents forces amb representació a la corporació municipal, 
i en últim lloc, pren la paraula i dirigeix unes paraules d'agraïment, als senyors Regidors.  
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- Sr Josep A. Martínez : 
Bon dia a tothom, el  22 de maig es va configurar un mapa polític inèdit a Moià. De les 5 
candidatures que es van presentar només tres varen tenir representació, quedant com a 
guanyadors amb  6 regidors  Ara Moià,  la segona força Entesa amb 5 regidors  i CIU amb un 
sever càstig, va obtenir 2 regidors. Aquesta situació comportava que  cap candidatura obtenia 
la majoria absoluta. 
   Durant la campanya tots érem conscients, que fos quin fos el resultat, hauríem de dur a 
terme, una nova manera de fer política i ara amb el principi d’acord al que s’ha arribat per 
formar un govern de consens entre els tretze regidors, ens demostra que  així  ha estat. 
Cal agrair l’esforç que tots hem fet, perquè avui sigui possible aquest fet tan singular, que ens 
ha d’ajudar a sortir d'una situació molt delicada i complexa, que sumada a la situació actual 
del país i al mal finançament dels ajuntaments, es fa molt difícil de superar.  
Cal doncs felicitar el nou alcalde i que tingui molta sort amb aquesta difícil  tasca que té per 
endavant. També felicitar-nos tots plegats, per aquest acord de consens, que de ben segur el 
poble de Moià agrairà,  
Els regidors de Convergència i Unió serem conseqüents amb la nostra representació a 
l’ajuntament, ajudant a governar, però també sabem que el nostres vots poden ser decisius i 
els utilitzarem amb responsabilitat.   
Moltes gràcies 
 
- Sr Ramón Crespiera : 
Bon dia a tothom: 

Tots som necessaris!  Aquesta és una frase que la candidatura d’Entesa per Moià va 
repetir constantment al llarg de la campanya electoral. Era una constatació de la conveniència 
que al nou consistori, tots els seus membres, sense exclusions, participessim junts en la 
gestió municipal. 

Ni la situació particular del nostre ajuntament,ni la conjuntura d’iniciar aquesta legislatura 
en un dels moments més crítics de les darreres dècades, des del punt de vista econòmic, no 
ens ajuden gens per assolir els nostres objectius.  

Però  la voluntat de tots els companys i companyes electes, de treballar junts per al 
poble, que ha fet possible aquest acord històric, ens dóna una força immensa per emprendre 
amb il·lusió i tenacitat tots els importants reptes de futur que Moià té plantejats.  

Creiem que amb la formació d’aquest govern de consens, hem sabut interpretar tots 
plegats el desig majoritari dels electors, que amb independència del sentit del seu vot, ens 
demanaven que treballéssim junts per Moià. 

De la mateixa manera, creiem que hem de demanar al poble tres coses: confiança, 
col·laboració i exigència.  

• Confiança en el nou equip municipal per tal que puguem emprendre el nostre treball al 
servei del poble sabent-nos recolzats pels vilatans. 

• Col·laboració per tal d’ajudar-nos a superar els reptes pendents. Tot serà més fàcil si en 
comptes només d’un equip de tretze persones tenim tot un poble al darrera que s’implica, 
participa i ens ajuda. 

•  I evidentment,  també exigència, per tal que no defallim en les nostres responsabilitats 
ni ens desviem en els nostres objectius de servei al poble. 

Afrontem doncs el futur amb realisme, però també amb il·lusió i optimisme. Tots units 
per Moià! 
Moltes gràcies. 
 
- Sr Dionís Guiteras :    
Voldria afegir a les paraules dels companys dels altres grups, que per al nostre grup no era ni 
prioritat ni promesa electoral un govern d’unitat, parlàvem de consensos majoritaris per tal 
d’assumir els reptes que tenim com a poble. Tot i això hem entomat el repte de liderar un 
govern unitari. Ha estat un esforç titànic i crec que som exemple, sense voler donar lliçons a 
ningú, per a altres pobles de Catalunya i de la resta de l’Estat. Vull agrair als altres regidors 
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l’esforç per a arribar fins aquí i a tota la gent que portàvem al costat, no sé de quanta gent 
parlem, però segur que són més de 200 persones que s’han implicat per Moià posant en comú 
programes i propostes. 
Serà difícil de gestionar aquesta unitat, però hi ha molta il·lusió, ens hem oblidat del passat i 
només volem mirar el futur, som 13 persones amb 13 maneres de mirar i d’entendre el món, 
però entre tots podem tirar el poble endavant. 
 
Després de parlar en nom d’Aramoià permeteu que us digui quatre coses a nivell personal. 
 
Aquests dies han estat per mi uns dies molt enriquidors, no només per les negociacions per a 
formar govern, sinó per la humilitat que suposa arribar a acords. L’exercici en creure en un 
mateix i en els altres ha estat una gran lliçó. 
 
La gent em preguntava aquests dies i avui mateix si estava nerviós i us he de dir que no, el 
que estic és emocionat. 
 
Emocionat per què el repte és molt gran. Jo estic acostumat a entomar els reptes sol o en 
petits equips i ara no estic gens sol. Tinc al costat el 12 regidors i al poble al davant i entre 
tots farem front al repte. El poble ens ha fet confiança i aquest és un repte que fa trempar. 
Em fa molta il·lusió, en tinc moltes ganes, em sento amb molta responsabilitat i entomo el 
repte amb molta humilitat. 
 
Deixeu-me agrair al Josep Montràs l'haver fet un traspàs exemplar i modèlic. M’he sentit molt 
recolzat. Josep sé que compto amb tú per el que convingui. Dir-te que sento una profunda i 
especial admiració per tú. Estic en moltes coses de les que has fet en desacord amb tú, però 
pesen més l’amistat, el suport que he rebut de tú i el reconeixement amb què el poble t’ha 
donat el seu suport durant 28 anys de majoria absoluta i això poca gent ho pot dir. 
 
L’altre reconeixement és per als pares, per el Lluís i la Conxi. Gràcies per ser aquí, seguiré el 
vostre exemple de rigor, humilitat i treball, moltes gràcies. 
 
Amics i companys conciutadans, declaro aixecada la sessió. 
 
 
Seguidament, el senyor DIONÍS GUITERAS RUBIO Alcalde-President aixeca la Sessió essent 
les 12.35 hores, del que com a Secretari en dono fe. 

 
Ramón Crespiera Sucarrats               Albert Clusella Vilaseca                 Francesc Armengol 


