
ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA  DE  LA  SESSIÓ  CONSTITUTIVA  DE
L’AJUNTAMENT DE MOIÀ, CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015, NÚM. 9

Data i hora d'inici: dia 13 de juny de 2015 a les 12.00 hores
Data i hora de finalització: dia 13 de juny de 2015 a les 12.45 hores
Lloc de la sessió: Auditori de Sant Josep 

CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

A Moià, el dia tretze de juny de dos mil quinze, a les 12.00 hores a l’Auditori de Sant
Josep,  comença  la  sessió  extraordinària  que té  per  objecte  la  constitució  del  nou
Ajuntament de Moià a la vista dels resultats obtinguts a les eleccions Locals celebrades
el passat dia vint-i-quatre de maig d’enguany. L’acte comença a les dotze del migdia
d’acord amb l’Ordre del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
GRI/149/2015, de data 21 de maig de 2015 (publicada al DOGC el dia 27 de maig de
2015). 

RELACIÓ D'ASSISTENTS (d’acord amb el resultat de les eleccions del dia 24/05/2015)

Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
Sr. Albert Clusella i Vilaseca 
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas 
Sra. Núria Reynés i Molist
Sr. Joan Capdevila i Clarà 
Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León 
Sr. Martí Padrisa i Prieto
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal
Sra. Mireia Cañas i Soler
Sra. Anna Roca i Querol
Sr. Joan Maria Navarro i Clarà
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans 
Sra. Montserrat Girbau i Passarell

Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà

Abans de començar l’acte de constitució, la secretària accidental de la Corporació dóna
la benvinguda a tots els assistents a la sessió constitutiva del nou Ajuntament de Moià
a la vista dels resultats de les eleccions municipals del dia 24 de maig d’enguany.
Informa que la normativa electoral i local estableixen que, el vintè dia posterior a les
eleccions municipals, o sigui avui, tots els regidors i regidores electes són convocats a
fi de constituir la nova Corporació i per elegir-ne l’alcalde o alcaldessa. D’acord també
amb  la  normativa  que  regeix  l’acte,  exposa  que  els  regidors/es  tenen  a  la  seva
disposició  l’acta  d’arqueig  extraordinari,  així  com  els  justificants  d’existències  en
metàl·lic o valors de l’entitat dipositats a la Caixa de la Corporació o entitats bancàries
i la documentació relativa a l’Inventari de Béns de la Corporació (Art. 36.2 i 56.2 del
ROF).
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El procediment de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la
legislació  electoral  vigent,  Llei  Orgànica 5/1985 de 19 de juny del  Règim Electoral
General, implica la realització de les següents actuacions:

PRIMERA.- Constitució de la mesa d’edat, formada pels regidors/es electes de major
a menor edat, actuant de secretària la que ho és de la Corporació.

SEGONA.- Acreditació dels regidors electes davant la mesa d’edat, i comprovació de
credencials, expedides per la JEZ.

La Junta Electoral estén l’acta de proclamació d’electes i expedeix una credencial de la
seva proclamació.

La funció de la mesa d’edat és comprovar les credencials i acreditacions de personalitat
dels/de les regidors/es electes, les quals mostraran al President de la mesa juntament
amb la presentació del seu D.N.I.

TERCERA.-  Prestació  del Jurament  o Promesa del  càrrec  de regidor/a.  Els  electes
hauran de jurar o prometre el càrrec de Regidor, amb acatament a la Constitució per
adquirir la plena condició del càrrec.

QUARTA.- Elecció de l’Alcalde.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT

Seguidament la secretària procedeix a formar la mesa d’edat, per això es convida a
què pugin a l’estrada el  Sr.  JOSEP ANTONI ALCANTARILLA I  LEÓN i  el  Sr.  MARTÍ
PADRISA I PRIETO, seguint el que disposa la normativa esmentada.

La mesa d’edat queda constituïda de la següent manera:

President: Josep Antoni Alcantarilla i León
Vicepresident: Martí Padrisa i Prieto
Secretària: Anna Maria Martí i Tantiñà

Un cop constituïda la mesa d’edat, el president, senyor Josep Antoni Alcantarilla i León,
declara oberta la sessió de constitució de l’Ajuntament i dóna la paraula a la secretària
a l’objecte de cridar de forma individualitzada a cada regidor/a als efectes d’acreditar
la seva personalitat i representació mitjançant la credencial lliurada a cadascú per la
Junta Electoral de Zona i d’acord amb l’Acta de proclamació aixecada el dia 2 de juny
de 2015.

CONSTITUCIÓ DEL CONSISTORI 

La secretària dóna compte de les dades que conté l’acta de proclamació de regidors i
regidores  electes  per  la  circumscripció  de  Moià  i  dóna  les  xifres  d’electors  i  vots
emesos a favor de les candidatures que han obtingut representació a les eleccions del
dia 24 de maig i que es relacionen a continuació:
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Xifres d’electors del cens electoral 4.210
Nombre de vots emesos 2.366
Vots nuls 106
Vots en blanc 123
Vots emesos per la candidatura d’ARA MOIÀ 1.674
Vots emesos per la candidatura de CONVERGÈNCIA I UNIÓ 463

A continuació es passa a cridar  a cada regidor/a de la  llista  d’electes  per  tal  que
presentin el DNI i la credencial corresponent, que serà comprovada per la mesa d’edat,
que té en el seu poder els certificats enviats per la Junta Electoral de Zona.

LLISTA D’ELECTES

Candidatura d’ARA MOIÀ
Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
Sr. Albert Clusella i Vilaseca 
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas 
Sra. Núria Reynés i Molist
Sr. Joan Capdevila i Clarà 
Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León 
Sr. Martí Padrisa i Prieto
Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal
Sra. Mireia Cañas i Soler
Sra. Anna Roca i Querol

Candidatura de CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Sr. Joan Maria Navarro i Clarà
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans 
Sra. Montserrat Girbau i Passarell

Els/Les regidors/es nomenats aniran pujant d’un en un a l’estrada i acreditaran la seva
personalitat mitjançant l’exhibició del DNI. Seguidament aniran prenent seient en els
escons destinats a aquest efecte.

A continuació la Secretària declara que hi ha el quòrum legal exigit per a la constitució
de l’Ajuntament de Moià que en aquesta sessió és de majoria absoluta.

Una vegada la Secretària ha comprovat el quòrum legal necessari per a la constitució
de l’Ajuntament, el president de la mesa d’edat convida als/a les regidors/es electes
que  exposin  si  els  afecta  alguna  causa  d’incompatibilitat  sobrevinguda  amb
posterioritat  a la seva declaració,  previstes per la  LOREG (Llei  Orgànica del  Règim
Electoral  General)  en  els  seus  articles  177,  178,  202  i  203  o  una  altra  legislació
concordant, i si és així que ho manifestin en aquest moment. 

Al no trobar-se cap regidor, afectat per causa de incompatibilitat, es procedirà a la
formulació del jurament o promesa d’acatament de la Constitució, legalment exigit.
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A continuació es crida a cada regidor de forma individualitzada, es posarà dempeus i la
Secretària donarà lectura a la fórmula legal de jurament o promesa: 

 “jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor/regidora de l’Ajuntament de Moià, amb lleialtat al rei, i guardar i
fer  guardar  la  Constitució  i  l’Estatut  d’autonomia  de  Catalunya?”  i,  seguidament,
procedeix a nomenar els regidors un a un, els quals responen: 

Sr. Dionís Guiteras i Rubio: “Per imperatiu legal ho prometo”

Sr. Albert Clusella i Vilaseca: “Per imperatiu legal ho prometo”

Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas: “Per imperatiu legal ho prometo”

Sra. Núria Reynés i Molist: “Per imperatiu legal, prometo”

Sr. Joan Capdevila i Clarà: “Per imperatiu legal, prometo”

Sra. Mercè Bigorra i Estevadeordal: “Per imperatiu legal ho prometo”

Sra. Mireia Cañas i Soler: “Per imperatiu legal ho prometo”

Sra. Anna Roca i Querol: “Per imperatiu legal ho prometo”

Sr. Josep Antoni Alcantarilla i León: “Per imperatiu legal ho prometo”

Sr. Martí Padrisa i Prieto: “Per imperatiu legal ho prometo”

Sr. Joan Maria Navarro i Clarà: “Per imperatiu legal ho prometo. I vull afegir el que ens
han  fet  arribar  els  de  l’AMI:  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 sorgirà en 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.”

Sra.  Dolç  Nom de Maria Tarter  i  Armadans: “Ho prometo per  imperatiu  legal.  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 sorgirà en 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.”

Sra.  Montserrat  Girbau i  Passarell:  “Ho prometo per  imperatiu  legal.  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 sorgirà en 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.”

El President de la mesa d’edat, a les 12.24 hores, declara constituït l’Ajuntament de
Moià havent donat compliment al disposat a l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985 de
19 de juny del Règim Electoral General, després de les Eleccions Locals celebrades el
dia 24 de maig de 2015.

Seguidament el Vice-president anuncia que es procedirà a l’elecció de l’alcalde, per la
qual cosa passa la paraula a la secretària que explicarà el procediment d’elecció.
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La secretària explica el procediment d’elecció de l’alcalde previst a l’article 196, de la
LOREG i el procediment de votació.

Poden  ser  candidats  a  l’alcaldia  els  regidors  electes  que  encapçalen  les  seves
corresponents llistes,  resultant proclamat alcalde el  regidor que obtingui la majoria
absoluta de vots o, si no, el candidat que encapçali la llista que hagi obtingut major
nombre de vots populars, en cas d’empat es resoldrà per sorteig. 
El  sistema  de  votació  que  se  seguirà  serà  el  disposat  a  l’article  102  del  ROF
(Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals):

ARTICLE 102 

1. El sistema normal de votació serà la votació ordinària.
2. La votació nominal requerirà la sol·licitud d’un grup municipal, aprovada pel Ple

per una majoria simple en votació ordinària.
3. La votació secreta només es podrà utilitzar per a elecció o destitució de perso-

nes.

En aquest cas s’aplicarà el sistema de votació ordinària que serà a ma alçada”

ELECCIÓ DE L’ALCALDE DE MOIÀ

El vice-president de la mesa, senyor Martí Padrisa i Prieto, pregunta qui és el portaveu
de cada candidatura, a la qual cosa responen: per ARA MOIÀ és Dionís Guiteras i Rubio
i per CIU és Joan Maria Navarro i Clarà.

El Sr. Padrisa pregunta als portaveus quin dels regidors/es que encapçalen les llistes
corresponents presenten candidatura a l’elecció d’alcalde.

El portaveu d’ARA MOIÀ manifesta que el candidat a l’elecció d’alcalde és el Sr. Dionís
Guiteras i Rubio.

El portaveu de CONVERGÈNCIA I UNIÓ manifesta que per la seva llista no presenta
candidat a elecció d’alcalde.

A  continuació,  el  sr  .Padrisa  vicepresident  de  la  mesa  proclama  la  candidatura
presentada: “per ARA MOIÀ, Dionís Guiteras i Rubio.”

A continuació es procedeix a la votació a mà alçada. Finalitzada la votació els membres
de la mesa efectuen l’escrutini, amb el següent resultat que anuncia el vice-president
de la mesa:

Membres amb dret a vot: 13
Vots emesos: 13
Vots a favor del Sr. Dionís Guiteras i Rubio: 10 (Regidors candidatura d’Ara Moià)
Abstencions: 3 (Regidors candidatura de CIU)

A la vista del resultat de la votació, i al ser el nombre de regidors de tretze i la majoria
absoluta de set, el vice-president de la mesa d’edat, anuncia que el dia 13 de juny de
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2015 a les 12.27 hores queda proclamat Alcalde de l’Ajuntament de Moià, el Sr. Dionís
Guiteras i Rubio que encapçala el Grup ARA MOIÀ, a qui li pregunta si accepta el càrrec
d’alcalde de l’Ajuntament de Moià:

Dionís Guiteras i Rubio manifesta:” Sí, si que l’accepto.”

El públic assistent acull aquesta proclamació amb un fort aplaudiment.

A  continuació,  la  secretària  procedeix  a  la  fórmula  o  promesa  d’acatament  a  la
Constitució i formula al Sr. Guiteras la següent pregunta: “Jureu o prometeu per la
vostra consciència i  honor complir  fidelment les obligacions del  càrrec d’Alcalde de
l’Ajuntament  de  Moià,  amb lleialtat  al  Rei  i  guardar  i  fer  guardar  la  Constitució  i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Dionís Guiteras i Rubio respon: “Per imperatiu legal ho prometo. En nom de tots els
regidors que han sortit escollits per ARA MOIÀ-AM, vull deixar ben clar que aquests 10
regidors treballarem, no només a partir del 27 de setembre sinó a partir d’ara mateix,
perquè  aquest  país,  si  així  ho  vol  la  seva  ciutadania,  i  en  el  cas  de  Moià  ho  va
demostrar el 9N, lluitarem fins al final per aconseguir la plena llibertat del nostre país i
aconseguir de ple la República Catalana.” 

Es tornen a produir aplaudiments per part del públic assistent.

El  president de la mesa Sr.  Alcantarilla,  pronuncia les següents paraules:  “Quedeu
doncs investit com alcalde de l’Ajuntament de Moià i per tant des d’aquest moment
podeu ocupar la Presidència d’aquesta sala de sessions. Per aquest motiu us lliuro la
vara d’alcalde que és el signe de l’autoritat que us assisteix com alcalde del municipi”.

Tot  seguit  els  membres  de  la  mesa  d’edat  i  la  secretària  abandonen  la  mesa
presidencial i ocupen els llocs assignats.

El senyor alcalde dóna la paraula al portaveu del Grup polític de Convergència i Unió,
convidant-lo, si ho considera oportú, a adreçar-se a la nova Corporació i a tots els
assistents a l’acte, per tal de donar inici a la nova legislatura.

Pren la paraula el senyor Joan Maria Navarro i Clarà: 

”Bon dia a tothom, 

Sí, només voldria dir quatre paraules perquè ja em costa prou enraonar.
Bon dia a tothom, moltes gràcies per haver vingut a la constitució del nou Ajuntament.
En primer lloc vull felicitar la candidatura d’Ara Moià pels excel·lents resultats en les
passades eleccions del 24 de maig i en especial a Dionís Guiteras i Rubio que serà el
nostre alcalde els propers quatre anys, també volem agrair als nostres votants per la
confiança que ens han dipositat. Treballarem des de l’ajuntament per millorar el nostre
poble i estar al costat de la gent i de les entitats, quedem a disposició del nou equip de
govern per tirar el poble endavant. Gràcies!”

Pren la paraula el senyor alcalde Dionís Guiteras i Rubio:
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“Gràcies Joan.

Entenem i entomem aquesta bona predisposició de treballar tots junts, els resultats
han estat de 10 a 3 però això no ha de tenir cap altre significat que un repartiment de
regidors dels dos grups polítics que ens hem presentat, entomem aquest guant que
ens llenceu, treballarem tant bé com sabrem tots junts, evitant les discrepàncies que
n’hi ha algunes que són legítimes i han de ser així perquè així han de funcionar les
coses, però partint tots de la bona voluntat i les ganes de tirar endavant, en comú, allò
que ens uneix,  que és  l’amor  per  Moià  i  les  ganes que els  ciutadans/es  d’aquest
municipi tinguin tot allò que es mereixen i tot allò que anhelen que és bons serveis,
bona disposició i bona comunicació amb l’Ajuntament, totes aquelles inquietuds que
tinguin, poder-les solucionar en la mesura que es puguin i sempre, sempre, això, des
de la bona voluntat i les ganes de treballar junts per Moià.
Jo el que voldria dir és que encetem una nova legislatura, per alguns regidors, tant
d’Ara Moià com de Convergència. És la segona o més, per altres és començar de nou,
tots comencem una nova etapa amb molta il·lusió amb moltes ganes de treballar per
tots vosaltres, nosaltres estem al servei de la ciutadania de Moià. Voldria també agrair
la feina feta pels regidors sortints, tant els d’Ara Moià, tant els d’Entesa per Moià com
els de Convergència i Unió, els que han estat fins a dia d’avui regidors, els que ho han
estat  durant  els  quatre  anys,  tots  junts,  malgrat  les  discrepàncies  i  les  maneres
d’entendre a vegades les qüestions municipals  des de diferents òptiques, tots hem
treballat amb el mateix objectiu que és el de treballar per Moià i des d’aquí els hi
voldria agrair la feina feta, sense vosaltres, sense tots els regidors i regidores que han
passat per l’Ajuntament de Moià aquests quatre anys segurament no estaríem aquí i
no estaríem amb la situació que estem ara.
Moltes gràcies.

Voldria  encoratjar  als  nous regidors  i  regidores  a  continuar  treballant  amb il·lusió,
aportant coses, tinguem tots molta paciència, hem passat quatre anys molt difícils, els
propers quatre anys ho seran per altres qüestions també, la feina no està acabada, us
encoratjo a totes i a tots a treballar pel municipi,  a aportar tot allò de positiu que
tenim tots plegats i aparquem aquelles coses no tant bones, que com sempre em deia
el  pare  “la  mala  llet  guarda-la  per  quan siguis  gran i  hagis  d’anar  a  treballar”,  a
l’Ajuntament no hi anem per obligació, hi anem per ganes, hi anem amb il·lusió, per
tant  posem-hi  tot  això.  Moltes  gràcies  per  la  confiança  que  ens  heu  fet,  a  mi
personalment com a representant d’Ara Moià ens enorgulleix i ens posa un nivell de
responsabilitat  molt  alt  haver tret  deu regidors,  intentarem estar  a l’alçada de les
vostres expectatives. Moltes Gràcies.”

Es tornen a produir aplaudiments per part del públic assistent.

El  Sr.  Alcalde,  constituït  el  nou  ajuntament  emplaça  als  assistents  a  assistir  a  la
primera sessió del Ple Municipal on es proposarà l’aprovació del cartipàs municipal.

El sr. Alcalde pronuncia les següents paraules: “Visca Moià, visca el Moianès i visca
Catalunya lliure!!!!”
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El President quan son les dotze hores i quaranta-cinc minuts, aixeca la sessió de la
qual com a secretària accidental estenc aquesta acta. En dono fe.
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