Solivella, juny 2011
Núm. 06/11
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 11 DE JUNY DE 2011.
Mitjançant el Reial decret 424/2011, de 28 de març, es varen convocar eleccions municipals per al dia 22 de maig.
L’article 195.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general estableix que les corporacions
municipals es constitueixin en sessió pública el vintè dia posterior a la celebració d’eleccions, llevat que s’hagi
presentat un recurs contenciós electoral contra la pro clamació dels regidors electes. En aquest cas, es constituiran
el quara ntè dia posterior a les eleccions.
És per aquest motiu que el dia 11 de juny es va celebrar la sessió de constitució de la corporació municipal de
Solivella.
A aquest acte hi van assistir presidents de les diverses entitats del nostre poble, familiars i personalitats polítiques,
entre elles:
La Sra. Rosanna Camps, directora territorial del Departament de Governació i Relacions Institucionals
L’ Ilustre Sr. Albert Vallvé, vicepresident de la Diputació de Tarragona
L’ Honorable Sr. Josep Gomis
L’acte va començar a les 6 de la tarda sota el següent ORDRE DEL DIA:
CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT:
A requeriment del secretari de la corporació, es constitueix la mesa d’edat d’acord amb el que disposen els art.
37.2 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, i 195 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. La mesa
queda integrada pel regidor de més edat, el Sr. IGNASI
CORBELLA MARCH que actuarà com a president, i la regidora
de menor edat, la Sra. MARTA MARTINEZ GARCIA, que actuarà
com a vocal. Com a secretària, hi actuarà la de la corporació, la
Sra. JUDIT MONTSENY IGLESIAS.
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores
electes
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i
de les regidores electes, d’acord amb les certificacions
trameses per la Junta Electoral de Zona a l’Ajuntament i, amb aquest fi, es procedeix a cridar-los per ordre
alfabètic.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació
La secretària nomena per ordre alfabètic els membres de la corporació perquè, de conformitat amb el Reial decret
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques,
prenguin possessió del seu càrrec.
Els regidors i les regidores, preguntats per ordre alfabètic, responen amb la fórmula “sí” a la pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a de
l’Ajuntament de Solivella amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”.
Andavert March, Antoni. SÍ JURO.
Capdevila Torres, Enric. SÍ, PROMETO.
Esque Palau, Josep Maria . SÍ, JURO.
Iglesias Ballart, Juan. SÍ, JURO.
Llort Masalias Joan Miquel. SÍ, JURO PER IMPERATIU LEGAL.
Finalment, els membres de la mesa juren o prometen el càrrec. Comencen pel de menys edat.

Martinez Garcia, Marta . SÍ, PROMETO.
Corbella March, Ignasi. SÍ, JURO PER IMPERATIU LEGAL.
El president de la mesa, el Sr.IGNASI CORBELLA MARCH, declara constituïda la corporació.
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa
Es procedeix a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma en què assenyala a l’art. 196 de la Llei orgànica del
règim electoral general.
El Sr. Antoni Andavert March fa entrega al president de mesa, Sr.Ignasi Corbella, d’un escrit que diu literalment:
“El Grup Municipal de Convergència i Unio -Independents per Solivella es dirigeix a la mesa d’edat de l’Ajuntament
de Solivella, constituïda amb motiu de la possessió del nou ajuntament sorgit de les eleccions municipals
celebrades el passat 22 de maig i
MANIFESTA
Que el Grup Municipal de Convengència i Unió -Independents per Solivella, presenta i formula la proposta de
designació com a candidat a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Solivella el regidor ENRIC CAPDEVILA TORRES.
Solivella, 11 de juny de 2011.
Antoni Andavert March, Joan Iglesias Ballart, Ignasi Corbella March, Josep M. Esque Palau, Joan Miquel LLort
Masalias i Marta Martinez García.
A continuació, s’efectua la votació, per ordre alfabètic dels membres de la corporació. Resulta escollit alcalde/essa
el regidor Sr.ENRIC CAPDEVILA TORRES
6 vots a favor: Sr. Andavert, Sr. Iglesias, Sr. Corbella, Sr. Esque, Sr. Llort i Sra. Martinez
1 vot en blanc: Sr. Capdevila
5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu càrrec
El regidor Enric Capdevila Torres pren possessió del seu càrrec com a a lcalde de l’Ajuntament de Solivella
“PER LA LEGALITAT DEMOCRÀTICA I L'IMPERI DE LA LLEI
ACCEPTO EL CÀRREC D'ALCALDE DE SOLIVELLA PER AL QUAL HE ESTAT ELEGIT I
PROMETO SERVIR FIDELMENT ELS INTERESSOS GENERALS DE LES ENTITATS,
ASSOCIACIONS I DE TOTS ELS HOMES I DONES DEL POBLE SOLIVELLENC,
AMB LLEIALTAT A SA MAGESTAT EL REI I AL MOLT HONORABLE PRESIDENT DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
I COMPLIR I FER COMPLIR LES LLEIS D'ACORD AMB ALLÒ QUE DISPOSA LA
CONSTITUCIÓ I L'ESTATUT D'AUTONOMIA,
AIXÍ COM TAMBÉ COMPLIR I FER COMPLIR ELS COSTUMS I TRADICIONS DEL
POBLE DE SOLIVELLA, TOT INVOCANT LA PROTECCIÓ DE SANTA MARIA DEL
TALLAT I LA FORÇA DEL VOT DE POBLE EN HONOR AL SAGRAT COR DE JESÚS,
ÉS PER TOT QUE ACCEPTO EL CÀRREC D'ALCALDE DEL POBLE DE SOLIVELLA
Un cop fet el jurament o promesa, la mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’alcalde.
6. Acte de cloenda de la sessió
L’alcalde fa el discurs de cloenda de l’acte.
Despré s de realitzar el discurs, l’a lcalde signa el decret de nomenament de tinent
d’alcalde al Sr. Anton Andavert March i dóna compte de l’avançament de la composició del nou Consistori Municipal
de Solivella.
Finalitzades totes les intervencions, es canta l’himne dels Segadors i s’aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
DISCURS DE L’ALCALDE
CONSTITUCIO AJUNTAMENT JUNY 2011
11 DE JUNY 2011
PARLAMENT D’ENRIC CAPDEVILA TORRES. ALCALDE
Bona tarda a tothom,
Sigueu benvinguts a aquest acte de constitució de l’ajuntament.
Rebeu una salutació tots els qui us heu fet presents a la casa de la vila, representants d’entitats i associacions, Sr.
rector, veïns, familiars dels càrrecs electes, i rebin una salutació especial,
- l’Honorable Sr. Josep Gomis, conegut i amic de Solivella des de molt anys, i de llarga trajectòria política al llarg
de la seva vida;

- Sra. Rosanna Camps, directora dels Serveis Territorials del Departament de Governació a Tarragona.
- L’Il·lustre Sr. Albert Vallve, vicepresident de la Diputació de Tarragona
Avui és un dia molt important per al nostre poble. Avui donem inici a una nova legislatura que ens portarà fins a
l’any 2015.
Però, més enllà, en temps passats, què en sabem dels nostres ajuntaments, dels seus regidors, dels seus alcaldes?
La documentació municipal en deixa constància en les seves actes o manuals que en els darrers 155 anys i fins al
dia d’avui, Solivella ha estat governada per Consells o Consistoris municipals, amb un total de 67 alcaldes.
Si fem una breu miscel·lània respecte als governs municipals, trobarem que antigament en l’època de la jurisdicció
senyorial, el batlle i regidors eren triats pel baró i aquest sotmetia el nomenament al vistiplau de la Reial
Audiència.
Més tard i en el cas de Solivella, es sortejaven els noms de les autoritats per mitjà del sistema d’insaculació , però
amb acceptació reservada al baró.
Després, una vegada acabada l’època dels senyorius, una altra fórmula per accedir als ajuntaments, i sempre de
forma restrictiva i reservada sols als homes, ho seria per sufragi censatari. El governador civil seria el vigilant dels
ajuntaments.
Amb la segona República, les eleccions municipals es van celebrar el 14 de gener de 1934. Aquestes serien les
primeres eminentment democràtiques, però la cosa va durar poc temps.
A les acaballes de la dècada dels anys trenta i una vegada passat el sotrac que va deixar llàgrimes i penúries, el
control dels ajuntaments tornaria a mans dels governadors civils i els regidors serien elegits pel sistema conegut
dels tres terços: de caps de família, de representació sindical i d’entitats locals i corporatives del municipi.
Aquest seria un sistema mixt orgànic, restringit entre els veïns caps de família i un sufragi orgànic corporatiu,
però en aquell moment no existia una altra fórmula legal per accedir als ajuntaments i servir el poble.
Els anys passaren i entrada la dècada dels anys 70 la política municipal havia donat ja un gir en previsió d’uns
canvis que no tardarien a produir-se. Les eleccions
municipals de l’abril de 1979 donarien pas a un llarg període
d’estabilitat, en què avui iniciem la NOVENA LEGISLATURA
de l’etapa democràtica actual.
En aquest lloc on ens trobem en aquest moment, des de que
fou bastit aquest edifici municipal l’any 1892 destinat a casa
de la vila, moltes han estat les persones que hi han exercit
llurs càrrecs. Així doncs, voldria recordar l’alcalde Anton
Bergada o la secretà ria Concepció Tarragó.
Avui el nou govern del poble de Solivella és aquí. Som aquí
per treballar amb constància i esforç per al bé comú de tots i
cadascun dels solivellencs. Som aquí per estar amb la gent,
la nostra gent, la vostra gent, vosaltres; això ens farà a tots plegats més grans, tot compartint valors morals i
valors humanístics.
Som plenament conscients que el camí no serà fàcil, però el nostre propòsit és treballar amb unió i petjada ferma
per aconseguir els objectius de govern per tal que el nostre poble esdevingui un lloc més just, més pròsper, més
humà i més acollidor.
Per tant, l’actuació d’aquest govern municipal tindrà el següent full de ruta:
1. Respecte als locals de la societat, acabar i posar en funcionament de forma prioritària, l’edifici de la carretera i,
a la vegada, gestionar amb els actuals responsables de la Generalitat una millora del finançament d’aquesta obra,
atenent el greuge sofert en els darrers anys.
2. Donar impuls i execució definitiva al segon edifici de la societat i projectar el Centre de Dinamització
Empresarial de la Societat, amb l’establiment del Museu del Castell i del Centre d’Interpretació de l’Arquitectura
Renaixentista a la Conca de Barbera.
3. Promoció del patrimoni històric, artístic, cultural i natural. Organització de rutes guiades i vetllar per la protecció
i conservació dels béns culturals d’interès local, entre els quals desta quen els rentadors o l’edifici històric del
Sindicat.
4. Creació de l’Arxiu Municipal d’Imatges Històriques. Amb organització dels fons fotogràfic municipal i donar
entrada a donacions de particulars per protegir i difondre l’arxiu d’imatges de la nostra història.

5. Redactar un nou pla local de la Joventut a partir de l’any 2012 i integrar-lo dins el pla comarcal de joves, i
impulsar la convocatòria del Fòrum de joves i constitució del Consell Municipal de la Infància i la Joventut, tot
desplegant activitats i serveis que serveixin per desenvolupar la vida associativa dels joves.
6. Donar suport a les entitats i associacions, cercar punts de col·laboració i donar tràmit i vetllar perquè les seves
peticions davant de l’administració de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona esdevinguin una realitat.
7. Medi Ambient. Consecució d’una minideixalleria que s’establiria als terrenys no urbanitzats al costat de la
estació depuradora per tal d’optimitzar recursos econòmics i de personal. Fer un estudi de e
l s rieres urbanes
respecte a l’estat de conservació i nivell de perillositat. Planificar la millora dels camins de la xarxa de camins
municipals amb implicació de totes les parts i seguir els criteris orientadors del Departament d’Agricultura.
8. Donar suport a la pagesia del nostre poble i intervenir de forma conjunta entre l’administració local i viticultors
de Solivella amb la constitució d’una comissió mixta per tal d’aconseguir una millora empresarial a fi de que el
nostre col·lectiu agrícola esdevingui un referent comarcal i nacional.
9. L’ensenyament a Solivella. Es necessita urgentment d’una ampliació i millora de l’escola, i perquè sigui realitat
continuarem fermament insistint davant del Departament d’Educació perquè sigui una realitat, aquest objectiu
serà del tot prioritari i irrenunciable.
10. El tancament de la pista poliesportiva. Serà un dels eixos a treballar a fi d’aconseguir un espai de 850 m2 del
tot tancat, cobert i degudament equipat per afavorir la dinamització de l’esport escolar, l’esport local, el patrimoni
festiu, i de servei al teixit associatiu de la població.
11. Respecte als serveis generals, de forma imminent es procedirà a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, per a l’estudi de la millora dels serveis energètics i de telefonia, de l’eliminació de barreres
arquitectòniques, del seguiment dels diversos projectes de carreteres que afecten el nostre terme municipal, i de
l’estudi per cercar un lloc adient per a la ve tlla d’un difunt i evitar el desplaçament fora de la vila.
12. El patrimoni festiu solivellenc serà objecte d’atenció per afavorir l’establiment d’una festa anual per a la
promoció del nostre poble; exhibir de forma permanent tots els elements que constitueixen el patrimoni festiu,
folklòric i popular, i realitzar els tràmits escaients perquè la festa del foc del nostre grup de diables “Rigor Mortis”,
sigui reconeguda d’interès comarcal. També serà objecte d’atenció l’any 2013, la celebració dels 25 anys del Grup
de Diables i de la colla de grallers “Lus Xipellis.
Tots aquests objectius conformen el full de ruta per als propers quatre anys, ruta que és de desitjar que sigui feta
entre tots plegats: entre vosaltres -les entitats, associacions i veïns- i nosaltres -el govern municipal-, i així anar
plegats per un mateix camí. Per la nostra part, defensarem els interessos generals dels solivellencs amb energia i
contundència, on calgui i amb qui sigui.
Junts molt podem fer, molt podem aconseguir. Molt tenim per conviure i compartir, i sols fent pinya amb
constància, esforç i ganes de treballar amb il·lusió generosa i compartida, podrem fer realitat aquell vers que ens
diu:
“Fóra senzill d’ésser una espiga, si em fessis néixer gra de blat”.
Doncs fem que el nostre esperit solivellenc, esdevingui gra de blat, que no sigui envaït per les males herbes i sigui
deslliurat de tempestes. Que les persones que donen vida al poble visquem com espiga de blat. El nostre poble, el
nostre país necessita espigues de blat per tal que el seu fruit esdevingui patriotisme.
Finalment, avui podem afirmar, que novament, sí, “AVUI
HEM FET FOC NOU”, a la casa de la vila tenim brasa nova.
El poeta Miquel Martí Pol, ens diu:
“Ara és demà. No escalfa el foc d’ahir
ni el foc d’avui i haurem de fer foc nou.
Del gran silenci ençà, tot el que es mou
es mou amb voluntat d’esdevenir.”
Que tinguem plegats una bona legislatura.
Que tinguem plegats una bona entesa
Que plegats, ajuntament i poble , fem pinya en convivència i
col·laboració, per així avançar en positiu en la nostra pròpia
història.
Gràcies i bona tarda.
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