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A la Casa de la Vila de Creixell a les 12 del migdia del dia 15 de juny de 2019 van
concórrer, d'acord amb I'establert en els arts. 195 de la Llei Orgánica 5/1985, de 19 del
Régim Electoral General, iel 37.1, del Reglament d'Organització, Funcionament i

Régim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 256811986, 28 de
novembre, els Regidors electes resultants de les Eleccions Municipals celebrades el
passat dia 26 de maig de 2019, i segons consta en I'Acta de Proclamació de 3 de juny
de 2019 redactada per la Junta Electoral de Zona,

Essent el nombre d'onze els que han de formar la corporació, n'han concorregut els
onze amb I'objecte de celebrar sessió pública extraordinária de constitució de
I'Ajuntament.

Declarada oberta la sessió pel sr. secretari, es procedeix a cridar els regidors electes
de major i menor edat dels presents, a I'objecte de formar la Mesa d'Edat, que será
presidida pel de major edat i de la qual en será secretari el de la Corporació, segons
estableix I'art. 195 de la Llei Orgánica 5/85, de 17 de juny, i I'art. 37 del reglament
d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals, conesponent la
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Regidor/a sr./sar. Candidatura

Jordi Llopart Senent Junts per Creixell

Silvia Fanero Tahull Junts per Creixell

Francesc Sentis Escamilla Junts per Creixell

Montserrat Muñoz Madueño
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés

Maria el Carmen Marin Hidalgo
Partit dels Socialístes de Catalunya - Candidatura de
Progrés

Juan Lara Montero
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés

Jaime Serret Simó Partido Popular

Maria Dolores Juncal Santos Partido Popular

Jordi Moliné Gorriz Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal

Consuelo Picón Gomis Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal

Pilar Romero Grácia Federació d'lndependents de Catalunya



designacíó al Sr. Juan Lara Montero com a regidor de major edat í al sr. Jaime Serret
Simó com a regidor de menor edat, que passen a ocupar el lloc destinat a l'efecte,
quedant constituida la MESA D'EDAT pe¡

PRESIDENT: Sr. Juan Lara Montero, regidor de major edat.
VOCAL: sr. Jaime Serret Simó, regidor de menor edat.
SECRETARI: Josep Ma. Piqué i Cugat, secretari de la Corporació.

Seguidament el sr. secretari doná lectura de les disposicions aplicables a la constitució
dels nous Ajuntaments, entre elles les contingudes als articles 195 de la Llei Orgánica
5/85, de 15 de juny, i37 del Reglament d'Organitzacií, Funcionament iRégim Jurídic
de les Entitats Locals.

Es fa constar que tots els electes han presentat la declaració dels interessos i que no
els afecta cap cláusula de incompatibilitat.

Acte seguit es procedeix pels membres de la Mesa d'Edat, a la comprovació de les
Credencials presentades. Es troben totes correctes.

Ef sr. president convida als regidors electes que exposin en aquest acte si els afectava
alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació,
tal com estableix els articles 6é, 7é, 177 i 178 de la Llei Orgánica 5/85, als que doná
lectura el sr. secretari després de la qual cosa i obtingut com a resultat que als reunits
no els afecta cap causa d'incompatibilitat sobrevinguda.

A continuació el sr. secretari llegeix per a cadascun d'ells la fórmula de jurament o
promesa que estableix el Reial Decret 70711979 de primer d'abril.

"Jureu o prometeu per Ia vostra consciéncia i honor complir fidelment les obligacions
del cárrec de regidor de I'ajuntament de Creixell amb lleialtat al Rei, guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i I'Estatut de Catalunya"

REGIDORS QUE INTEGREN LA CORPORACIO.-

Regidor/a, sr./sra. Candidatura

Jordi Llopart Senent Junts per Creixell

Resposta Prometo, per imperatiu legal

Silvia Farrero Tahull Junts per Creixell

Resposta Prometo, per imperatiu legal

Francesc Sentis Escam illa Junts per Creixell

Resposta Prometo, per imperatiu legal
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Regidor/a, sr./sra. Candidatura

Montserrat Muñoz Madueño
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés

Resposta Prometo, por acatamiento a la Constitución

Maria del Carmen Marín Hidalgo
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés

Resposta Prometo

Juan Lara Montero
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura
de Progrés

Resposta Si, Prometo,

Jaime Serret Simó Partido Popular

Resposta Si, juro

Maria Dolores Juncal Santos Partido Popular

Resposta

Juro por mi conciencia y honor cumplir con las
obligaciones de concejal del ayuntamiento de
Creixell, con respeto a Ia Constitución y al Estatut
d'autonomia de Catal u nya

Jordi Moliné Gorriz
Esquerra Republicana de Catalunya Acord
Municipal

Resposta

Per imperatiu legal prometo. Compliré /es
obligacions del cárrec de regidor de l'aiuntament de
Creixell atorgats per la máxima expressió
democrática de la voluntat ciutadana a /es urnes.
Manifesto el ferm compromís amb els valors de la
República Catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d'una Catalunya
pol íti ca me nt I I i u re, so ci a I me nt j u sta, eco n Ó m i ca m e nt
próspera i territorial ment eq uili brada.

Consuelo Picón Gomis
Esquerra Republicana de Catalunya Acord
Municipal

Resposta Per imperatiu legal prometo. Compliré /es
obligacions del cárrec de regidor de l'aiuntament de
Creixell atorgats per la máxima expressió
democrática de la voluntat ciutadana a /es urnes.
Manifesto el ferm compromís amb els valors de la
República Catalana declaro que continuaré
treballant en la construrció d'una Catalunya
políticament lli ure, socialment justa, económicament
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Regidor/a, sr./sra Candidatura

próspera i territorial ment eq uilibrada.

Pilar Romero Grácia Federació d'lndependents de Catalunya

Resposta Si Juro, que només treballaré pel poble de Creixell

Realitzades les operacions anteriors, el sr. president de la Mesa declara constitulda la
Corporació, a I'assolir tots els membres electes i presents la condició de regidor.

lmmediatament després de la constitució de la Corporació el sr. secretari, per ordre del
sr. President, doná lectura a I'art. 196 de la Llei Orgánica 5185, que estableix el
procediment per a l'elecció de I'Alcalde.

A continuació la regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés, sra. Montserrat Muñoz Madueño, fa una explicació del perqué es presenta a
I'elecció d'alcaldessa que és del següent tenor literal:

,,PRESENTACIÓN CANDIDATO A LAALCALDíA DE CREIXELL

Como persona que he encabezado Ia lista del PSC-CP (Partit dels Socia/isfes de
Catalunya_Candidatura de Progrés) presento mi candidatura a la alcaldía de Creixell
en nombre de mi partido, porque nos consrderamos una alternativa real de gobierno y
nos sentimos legitimados, al haber obtenido en esfa legislatura un concejal más,
cuestión ésta que no ha logrado ningún otro partido, y aprovecho esfe momento para
daros las gracias a todos los vecinos que habéis confiado en nosofros.

Esto lo traducimos a algo que quiere el pueblo, y eso se llama cambio, cambio a una
legislatura basada en el sobrevivir a costa de lo que fuera, estéril de proyectos y
viviendo de la herencia de la legislatura de 2011 a 2015 de la que formamos parte del
gobierno y donde se impulsó el motor que ha llegado a 2019 cada vez @n menor
energía, y sin terminar todos los proyectos planteados en su momento.

Uno de esos proyectos fue conseguir una estación de ferrocarril, documentación que
se presentó en ADIF y que no ha srdo seguido por pafte del equipo de gobierno
saliente, un proyecto que nosotros queremos impulsar para poder dar vida a nuestro
pueblo.

Otro proyecto dormido y que nosofros queremos impulsar, ha sido el Plan General de
Creixell, documento muy anticuado que ya debería haberse revisado para obtener los
estándares urbanísticos que el siglo Wl nos pide.

Nuesfros veclnos se quejan de dejadez, de calles sucras con socavones, con
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deficiencia de asfalto o pavimentos, alumbrados públicos todavía no renovados, efc,
etc, etc, resumiendo de abandono. Antes de /as e/ecciones sí que se han arreglado
algunos desperfectos gue todavía seguímos arreglando, pero no se han de hacer las
cosas a última hora, Ios vecinos tienen memoria, y se dan cuenta gue se hacen las
cosas tarde, mal o nunca.

Hemos leído programas muy exfensos, amplísimos, pero habiendo gobernado se
deberían haber conve¡tido en hechos no en promesas, deberían haberse hecho
realidad y eso no ha sucedido. Hemos vivido 4 años dormidos, malgastando el dinero
público sin mirar gue es un dinero que pagan nuesfros vecinos y que a muchos de e//os
/es cuesfa mucho ganar.

Se ha jugado con nuestros impuestos, con las contrataciones externas, con alquileres
como el de un camión de basura que tenemos parado en muchas ocasiones, y que con
ese dinero podríamos esfar pagando un camión nuevo propiedad del ayuntamiento. No
sólo no hemos heeho eso, srno gue se esfá pensando en externalizar el seruicio
cediéndoselo al Consell Comarcal, cuestión ésta que encarecerá el servicio y por
consiguiente el recibo a pagaf con lo que no esfamos de acuerdo.

Tenemos personal suficiente para realizar nuestros proprbs trabajos, trabajos que no
deberíamos contratar, lo que nos ayudaría a rentabilízar el personal municipal y
optimizar los seryicios. Cuando entre 2011 y 2015 tuvimos que apretarnos el cinturón
se tuvo que hacer una reducción de personal dejando el importe a pagar en salarios en
un 38% del presupuesfo municípal, hoy pasados 4 años se ha incrementado a un 53%o,

sin contar lo que el personal implica en otro tipo de gasfos.

Las personas que representamos el PSC siempre hemos sido transparentes,
trabajando por el interés general, como ya hemos tenido la oportunidad de demostrar,
con ahínco y responsabilidad. Todavía quedan muchos años para absorber la deuda
en que se ha visto inmerso Creixell, pero con austeridad fodo se consigue, lo que hay
es que tenerla.

Nosofros presentamos candidatura porque creemos gue tenemos todavía mucho que
ofrecer, y mucho por hacer en Creixell, no sólo el día a día sino buscar oportunidades
de futuro para poner a Creixell en el mapa y se nos reconozca como un pueblo único
en el que reflejarse, tenemos mucho potencial pero hay que sacarlo a la luz, y eso se
consigue con esfuerzo, trabajo y mucho cariño por la tiena que hemos escogido /os
que no sor??os de aquí para que nazcan nuesfros htjos y nuesfros nietos, en mi caso
dos generacrbnes nacidas en Creixell, para los que deseamos un futuro mejor que el
que hemos tenido hasta ahora.

Confiamos como grupo del PSG en el buen criterio y sentido de responsabilidad de /os
regidores e/ecfos aguí presentes, para que apoyen nuestra candidatura a la alcaldía de
Creixell, dada nuestra trayectoria en esfe Consisforlo, nuestra seriedad,
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responsabilidad y buen hacer. Gracias a todos por su atención

Creixell 15 de junio de 2019.

Fdo. Montserrat Muñoz Madueño.
Candidata a la alcaldía de Creixell.""

Es presenten com a candidats per a Alcalde els regidors que seguidament indiquen,
que són els que encapgalen llurs corresponents llistes.

A sol.licitud dels regidors es fa la votació mitjangant paperetes secretes, i realitzat
l'escrutini, es van produír efs resultats següents.

No havent assolit cap candidat la majoria absoluta (6) del nombre de vots emesos, de
conformitat amb I'article 196 de la Llei Orgánica 5/85 de 19 de juny será proposat com
alcalde qui encapgala la llista que va obtenir més vots el dia de les eleccions.

El president de la Mesa d'Edat proclama alcalde electe de I'Ajuntament al sr. JORDI
LLOPART I SENENT que encapgala la llista presentada per Junts per Creíxell.

PRESSA DE POSSESSIÓ

Regidor sr.lsra Candidatura
Vots obtinguts ef

26tO512019

Jordi Llopart I Senent Junts per Creixell 386

Montserrat Muñoz Madueño
Partit dels Socialistes de Catalunya

- Candidatura de Progrés
312

Jaime Serret Simó Partido Popular 273

Regidor sr./sra. Candidatura Vots obtinguts

Jordi Llopart I Senent Junts per Creixell 5

Montserrat Muñoz Madueño
Partit dels Socialistes de Catalunya

- Candidatura de Progrés
3

Jaime Serret Simó Partido Popular 2

Nuls I

Blanc cap

Vots emesos 11

Acte seguit ide conformitat amb els art. 18 del Reial Decret Legislatiu 781186, i I'art.
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4A.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats
Locals, el sr. secretari per indicació del sr. president de la Mesa, fa al sr. JORDI
LLOPART I SENENT, la següent pregunta,

"Jureu o prometeu per la vostra consciénc¡a i honor complir fidelment les obligaclons
del cárrec d'Alcalde de I'ajuntament de Creixell amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar
la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i I'Estatut de Catalunya ?.

Contesta el sr. Jordi Llopart i Senent. Prometo per imperatiu legal

A continuació el sr. President de la Mesa d'Edat li fa entrega de la Vara d'Alcalde i li

cedeix la presidéncia de la sessió.

El sr. alcalde pregunta si algun grup vol dir alguna cosa i donat que no hi ha cap que
faci us d'aquest oferiment, continua i pren la paraula i manifesta a tots el assistents el
següent: '"Vull agrair a fofs els regidors que formaran la legislatura 2019-2023, agrair a
tot el poble de Creixell per haver anat a votar el dia 26 en les eleccions municipals, em
sap greu que hi hagi grups polítics gue es van presentar a les eleccions i s'hagin
quedat a fora, perd e/s hi agraeixo Ia seva actuació durant fofs efs dies de la
campanya, també vull agrair a fofs e/s grups perqué s'ha fet una campanya neta i
sense incidents. També vull agrír als que ens hem presentat com a candidats, a /es
nosfres famílies que han suportat fofes les cárregues i inconvenients que comporta una
campanya electoral.

Ja vaig dír a I'iniciar la campanya que no faria cap discurs en nntra dels partits gue es
presentaven a /es eleccions, ara tampoc ho faré.

Vull agrair a fofs els regidors i regidores gue formarem l'equip de govern amb l'acord
que van asso/rr fa uns dies i gue es basa en diáleg, consens i treball. Volem treballar,
com sempre hem fet i estar al costat dels nosfres veihs i velnes, sense excloure a
ningú. Les mans esfan esfeses a tots els que estem aguí asseguts, perqué tothom qui
vulgui treballar ho pot fer sense cap tipus d'impediment. Agrair-los tot el treball que
hem estat fent fins ara. No farem cap discurs perqué no tenim temps per escriure'|,
perqué el temps que tenim és per treballar i comengar aquest mateix dilluns. Més
endavant fofs e/s que vulguin indistintament del grup puguin treballar, tots ens hem
presentat aquí per treballar pel municipi hi ha una má esfesa per a complir el que
representen /es eleccions que és treballar, treballar i mirar cap al futur del nostre poble.
Moltes grácies.

El sr. secretari diu que estan a la seva disposició I'acta d'arqueig (saldos dels comptes
bancaris) i I'inventaride béns.

La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos del Partido Popular, felicita al sr. alcalde i

a tots els regidors nous i que tinguin molts encerts pergué són a favor del poble i a
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I'oposició també molts encerts en el seu treball.

El sr. alcalde president aixeca la sessió, a tres quarts d'una del migdia, de la que
s'estén aquesta acta, i que jo com a secretari de la Corporació cert

L'al El secretari,

lSenent. J Ma Piqué i Cugat


