Solivella, juliol 2015
Núm.10/2015

CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 2015.
Mitjançant el Reial decret 233/2015, de 30 de març, es varen convocar eleccions municipals per al
dia 24 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 proclamació dels
regidors electes. En aquest cas, es constituiran el quarantè dia posterior a les eleccions.
És per aquest motiu que el dia 13 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’acte va començar a les 7 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. JANET CASTRO MARTINEZ, 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.
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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.
Angles Español, Josep M. SI JURO.
Capdevila Torres, Enric. SÍ, PROMETO.
Esque Palau, Josep Maria. SÍ, JURO.
Iglesias Ballart, Juan. SÍ, JURO.
Finalment, els membres de la mesa juren o prometen el càrrec. Comencen pel de menys edat.
Castro Martinez, Janet. SÍ, PROMETO PER IMPERATIU LEGAL.
Corbella March, Ignasi. SÍ, JURO PER IMPERATIU LEGAL.
El president de la mesa, el Sr.IGNASI CORBELLA MARCH, declara constituïda la corporació.
El Sr. Antoni Andavert March fa entrega al president de mesa, Sr.Ignasi Corbella, d’un escrit dels
regidors de Convergència i Unió-Independents per Solivella el qual diu literalment:
“Els regidors possesionats del Grup Municipal de Convergència i Unió- Independents per Solivella,
es dirigeixen a la mesa d’edat de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Solivella, constituïda
amb motiu de la possessió del nou ajuntament sorgit de les eleccions municipals celebrades el
passat 24 de maig i
Manifesten:
Que en l’exercici del seu càrrec, resten a disposició del Parlament de Catalunya, del president i
del Govern de la Generalitat de Catalunya per defensar els drets del poble català i llur sobirania.
Solivella, 13 de juny de 2015”.
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 Unió 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 24 de maig i
MANIFESTA:
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Que el Grup Municipal de Convergència i Unió-Independents per Solivella, presenta i formula
proposta de designació de candidat a
l’alcaldia de l’Ajuntament de Solivella al
regidor Enric Capdevila Torrres.
Solivella, 13 de juny de 2015.”
A continuació, s’efectua la votació, per
ordre alfabètic dels membres de la
corporació. Resulta escollit alcalde el
regidor Sr.ENRIC CAPDEVILA TORRES
4 vots a favor: Sr. Andavert, Sr. Iglesias,
Sr. Corbella, Sr. Esque,
3 vot en blanc: Sr. Capdevila, Sr.Angles,
Sra.Castro.

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 alcalde 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.
Després de realitzar el discurs, l’alcalde signa els següents decrets:
Decret núm.24/2015 nomenament de Tinent d’Alcalde al Sr.Anton Andavert March.
Decret núm.25/2015 convocatoria Forúm de Jove.
Decret núm.26/2015 memorial per Montserrat Dalmau a la Festa de Sant Joan.
Finalitzades totes les intervencions, es canta l’himne dels Segadors i s’aixeca la sessió, de la qual,
com a secretària, estenc aquesta acta.
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CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT JUNY 2015
13 DE JUNY 2015
PARLAMENT D’ENRIC CAPDEVILA TORRES. ALCALDE
Bona tarda a tothom
En primer lloc sigueu totes i tots benvinguts en aquest acte de constitució de la Corporació
Municipal del poble i baronia de Solivella, tot rebent la més cordial salutació per fer-vos presents a
casa de la vila, en aquesta ocasió traspassada excepcionalment a l’edifici que acull el museu del
Castell i Centre d’Interpretació de l’Arquitectura Renaixentista a la Conca de Barberà, de quants
representeu a les entitats i associacions, alcaldessa i regidores de Santa Àgata, veïns i amics, i
una salutació especial per la Sra. Rosanna Camps, Directora dels Serveis Territorials del
Departament d’Interior a Tarragona.
Abans d’iniciar el discurs o paraules protocol·làries, voldria adreçar unes paraules d’agraïment a
tots els regidors que han estat al capdavant del govern municipal en els darrers quatre anys, els
quals tots ells han dedicat el màxim esforç en atendre els assumptes que diàriament han estat
requerits, especial agraïment que faig arribar als que no continuaran amb nosaltres, el Joan
Miquel i la Marta, veritablement sen farà estranya la vostra absència, tot i que compto poder
continuar amb la vostra col·laboració. Per tots ells el més sincer agraïment i reconeixement per la
feina feta.
Avui és un dia d’aquells que en diríem especial i emotiu per al nostre poble, dons donem inici a
una nova legislatura que ens portarà fins a l’any 2019.
Certament al llarg de la història l’estructura dels governs municipals ha anat variant d’acord amb el
moment polític viscut arreu del país.
Així tenim que la documentació municipal que disposem al nostre abast, en deix constància en les
seves actes o manuals que en els darrers 159 anys i fins al dia d’avui, Solivella, ha estat
governada per Consells o Consistoris municipals, amb un total de 68 alcaldes.

De forma breu recordaré i detallaré com eren els governs locals o municipals, així tenim que en
l’època de la jurisdicció senyorial, el batlle i regidors eren triats pel baró i aquest sotmetia el
nomenament al vist-i-plau de la Reial Audiència.
Més tard, els responsables del poble, sotmetien a sorteig els noms de les noves autoritats per
mitjà de sistema insaculatori, però amb acceptació reservada al baró.
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Després, una vegada acabada l’època feudal i senyorial, altre sistema per governar el municipi,
amb accés restringit i reservat en exclusiva als homes, es faria per sufragi censitari, esdevenint el
Governador Civil el vigilant dels ajuntaments, ja fos per donar-los possessió com per destituir-los
en qualsevol moment.
Amb la proclamació de la segona República les
eleccions municipals celebrades el 14 de gener de
1934 aquestes serien les primeres eminentment
democràtiques, però de breu recorregut.
A finals de la dècada dels anys trenta, aquella societat
trasbalsada amb llàgrimes i penúries, va veure abolides
les seves llibertats, i en conseqüència el control polític
dels ajuntaments tornaria a mans dels governadors
civils. Els governs municipals, serien formats per
regidors 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 altra formula legal per
accedir als ajuntaments i servir al poble i la seva gent.
A principis de la dècada dels anys 70 la política municipal ja girava en altra direcció, sols calia
esperar el moment perquè els ajuntaments renovessin la forma jurídica que permetés la seva
estructura representativa d’acord amb el sufragi actiu i passiu dels propis veïns.
Les eleccions municipals del mes d’abril de 1979 donarien pas a l’actual període d’estabilitat
democràtica, i que avui ens permet iniciar la DESENA LEGISLATURA.
En aquest lloc on ens trobem, que per delegació correspon a la pròpia Casa la Vila, edifici bastit
l’any 1892, en ell, han estat moltes les persones que hi han exercit responsabilitats, ja fossin des
del propi govern, d’acord amb el règim jurídic de cada moment, o les persones que han configurat
la plantilla de personal.
Avui, en l’escaiença de l’inici de la desena legislatura de l’actual cicle democràtic, voldria recordar
als seus alcaldes traspassats com l’Anton Bergada Capdevila, Joan Vives Queralt, Marius Querol
Montseny i Ricard Gatius Llevall, així com als regidors Jaume Español Español, Anton Orpinell
Español, Josep Iglesias Torrellas i Josep Maria Iglesias Montseny. També un record per qui fou
l’agutzil Josep Iglesias Torrellas, i l’encarregat de l’aigua Jaume Montseny Palau, així com els
secretaris Jaume Sigró Boqué i Concepció Tarragó Castro.
Avui Solivella tindrà nou govern per continuar treballant per tots vosaltres. Som aquí per estar amb
tots vosaltres, tot compartint valors morals i valors humanístics. Així tenim que el nostre decàleg
per treballar des de Casa de la Vila ens porta a aplicar unes dosis d’il·lusió, compromís,
sentiment, serietat, dedicació, discreció, fer, deixar fer, escoltar, donar la mà, i saber estar entre
d’altres. El camí que tenim compromès és amb tots vosaltres, els homes i dones de Solivella i les
seves associacions i col·lectius.
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Som sabedors que res és fàcil, com tampoc ho ha estat fins el moment, però amb tossuderia i
petjada ferma aconseguirem els objectius que ens hem proposat i que esdevindran, d’acord amb
el full de ruta que us diré tot seguit:
1.- Promoure practiques saludables entre els veïnat, amb sortides a itineraris saludables i d’altres
per redescobrir el patrimoni natural que posseïm, tot vetllat per la salut de les persones amb
l’adquisició d’uns aparells desfibril·ladors per esdevenir un poble cardioprotegit. Ampliació de
l’àrea de lleure del Barranc del Xano, i anar a la cerca i recuperació de la Font Major, actualment
soterrada a peu de la rasa del Tallat.
2.- Millores urbanístiques com la consecució del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el
cobriment d’un tram de riera davant el local social, la millora del carrer Tomàs Tarragó, de les
voreres de la carretera, la plaça de l’avinguda Montserrat, l’acondicionament del parc infantil,
dotació de senyalització d’orientació urbana, adequar un espai per aparcament dissuasori i
reordenar la vialitat dels carrers.
3.- Respecte a equipaments, tenim la imminent obra de tancament de la pista coberta en primera
fase, de la millora de l’acústica i equipament audiovisual de la sala on som ara.
4.- Dins el camp cultural la posada en marxa de la sala de lectura i punt tic en aquest edifici de la
societat, dins l’escaiença de l’any de la biblioteques declarat pel govern de la Generalitat, i
promoure activitats literàries per infants, joves i adults. Desplegament d’activitats culturals i
musicals amb suport a la formació musical i fomentar les representacions teatrals. La convocatòria
anual del concurs de pintura rapida d’àmbit supracomarcal amb el guardo “SansArt”
5.- Altres esdeveniments es fitxen en la recreació d’una festa renaixentista a l’entorn del patrimoni
històric artístic del castell dels llorac. La consolidació de la festa del foc; la festa del Sagrat Cor,
amb la mirada posada l’any 2018 en que celebrarem el 275 aniversari.
6.- Promoció i desenvolupament
turístic del nostre poble, amb
l’edició
de
nou
material
promocional, ja sigui d’àmbit
general o del propi museu.
Implantació definitiva de les
visites guiades a Solivella.
Dinamització del museu del
castell i de les activitats que
siguin organitzades des del
consorci del museu comarcal.
7.- Respecte a bens culturals
mobles,
el
nostre
interès
immediat gira en determinar
l’antiguitat dels tapissos del
castell, i la restauració de l’antic
rellotge del campanar.
8.- En quan a bens culturals immobles, és del tot preferent poder donar inici a la recuperació dels
safareigs públics, ja que els nostres son dels més antics de la comarca, així com vetllar per la
protecció d’altre elements patrimonials locals.
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9.- En el camp de l’ensenyament, dir-vos que en breu seran iniciades obres per la millora del pati
escolar i així evitar quedi inundat els dies de pluja. A la vegada donar continuïtat a les politiques
de col·laboració ja sigui amb l’AMPA i l’equip de mestres de l’escola, entenent que tots els
recursos emprats son una inversió de futur.
10.- Desplegament de l’ordenança de voluntariat amb incidència a la gent gran i al funcionament
de la sala de lectura.
11.- L’associacionisme local, és el motor del municipi, així continuarem donant suport a les
associacions locals amb ajuts ordinaris o amb espècie per fer sostenible la seva estructura
orgànica i estar al seu costat per aconseguir i materialitzar els seus objectius.
12.- L’associacionisme juvenil tindrà un tracte específic, on una de les primeres mesures serà
redefinir i redactar un nou pla local de la joventut, i convocar el Fòrum de joves per decidir les
politiques que més convenen cercar i aplicar en el seu àmbit.
13.- Camins, cementiri, campanyes d’acció cívica, ja sigui en relació als vehicles indegudament
aparcats, dels gossos perquè sigui millorada la seva tinença per part dels respectius titulars o
responsables.... politiques d’estalvis energètic que ja estan en marxa, tot i més també seran temes
presents i considerants pendents de resoldre damunt la taula.
14.- El reconeixement a les dones de casa nostra, donant continuïtat a la festa de Santa Àgata
amb constitució del consistori de dones i fer possible les seves propostes, així com la celebració
del dia internacional de la dona treballadora.
15.- De la construcció del nou celler agrícola. Des de l’ajuntament farem tot i més perquè sigui
realitat una nova catedral del vi del segle XXI a la conca de Barberà, i en aquest cas al nostre
poble. Som sabedors que el camí no es planer, però serà ara, o mai.

Tots aquests objectius conformen en gran manera el full de ruta per als propers quatre anys, ruta
que és de desitjar 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, cercant dreceres i travant
complicitats.

Per la nostra part defensarem els interessos generals dels solivellencs amb energia i
contundència, on calgui i amb qui sigui, i per aixó exigeixo, ens exigim per afrontar el govern
municipal el compliment dels següents valors:
El valor de l’agraïment, de l’alegria, l’amabilitat, l’amistat, els valor de la capacitat de diàleg,
col·laboració, compromís, constància, el valor de la dignitat, disciplina, esforç, generositat,
implicació, de la prudència, la responsabilitat i la justícia, tots ells molt necessaris per visualitzar el
programa de govern.
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Per acabar, vull recordar unes lletres del nostre poeta Miquel Martí Pol, que diuen:
“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.
Visca les solivellenques i solivellencs
Visca Solivella!!
Visca Catalunya!!

Gràcies i bona tarda.

Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA
www.solivella.cat
secretaria@solivella.cat

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
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