ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
DE FORALLAC CELEBRADA EN DATA TRETZE DE JUNY DE DOS MIL QUINZE.

A Forallac, a tretze de juny de dos mil quinze.
A la sala d’actes de l’ajuntament, essent les dotze hores i tres minuts del migdia, es reuneixen,
per donar compliment als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, i a l’article 37 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, els regidors electes a les últimes eleccions locals convocades pel Reial
Decret 233/2015, de 30 de març, Josep Sala Leal, Marta Chicot Salgas, Santiago Muní Maureta,
Jaume Mont Poch, Nuria Lagraña Font, Marta Puig Barnés, Jordi Puig Ferrer, Sergi Serra
Muixach i Agnès Gasull Costa, a l’objecte de celebrar la sessió pública extraordinària de
constitució de l'ajuntament.
Concorre el quòrum de constitució de majoria absoluta per celebrar la sessió constitutiva, pel que
es declara oberta la sessió i de conformitat amb el que disposa l'article 195.2 de la Llei electoral,
procedeix constituir la Mesa d’edat formada pels regidors electes de més i de menys edat dels
presents, quedant constituïda així:
President, Josep Sala Leal com a regidor electe de major edat.
Vocal, Sergi Serra Muixach, com a regidor electe de menor edat.
Secretària, la que ho és de la corporació Carmen Bosch Guix.
La secretària informa que d’acord amb el que estableix la normativa, s’ha dipositat l’inventari de
bens municipals que resta aquí en poder de la secretària, així com les actes d’arqueig a 12 de juny
de 2015.
Acte seguit es procedeix, pels membres de la Mesa d'edat, a la comprovació de les credencials
presentades, d’acord amb la següent relació nominal:
Josep Sala Leal
Marta Chicot Salgas
Santiago Muní Maureta
Jaume Mont Poch
Nuria Lagraña Font
Marta Puig Barnés
Jordi Puig Ferrer
Sergi Serra Muixach
Agnès Gasull Costa

per Convergència i Unió (CIU)
per Convergència i Unió (CIU)
per Convergència i Unió (CIU)
per Convergència i Unió (CIU)
per Convergència i Unió (CIU)
per Tots som Forallac-Esquera Republicana de CatalunyaAcord Municipal (TSF-ERC-AM)
per Tots som Forallac-Esquera Republicana de CatalunyaAcord Municipal (TSF-ERC-AM)
per Tots som Forallac-Esquera Republicana de CatalunyaAcord Municipal (TSF-ERC-AM)
per Tots som Forallac-Esquera Republicana de CatalunyaAcord Municipal (TSF-ERC-AM)

La Mesa considera correctes i d'acord amb la personalitat dels regidors electes, les credencials
presentades.

La secretària informa a la Mesa que donant compliment al que disposa l’article 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, tots els candidats han presentat les
preceptives declaracions per a la inscripció en el Registre d’Interessos de l’ajuntament. També
informa que de conformitat amb el que disposa l’article 108.8 de la Llei Electoral, en el moment
de la presa de possessió del càrrec, els regidors han de jurar o prometre acatament a la
Constitució, essent la fórmula de jurament o promesa, la que estableix el Reial decret 707/1979,
de 5 d’abril, que aplicada a la constitució d’aquesta corporació té el contingut següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Forallac amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat.?”
A continuació el president i el vocal de la Mesa d'edat presten jurament o promesa del seu càrrec
de regidor, amb les fórmules següents:
El senyor Josep Sala Leal:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Forallac amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de
Catalunya, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.”
El senyor Sergi Serra Muixach:
“Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Forallac amb lleialtat al Rei i al President de la
Generalitat de Catalunya, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 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 sorgeixin de 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.”
Tot seguit són cridats per ordre de proclamació de candidatures tots i cadascun dels regidors
electes, a fi que facin el jurament o promesa. Seguidament juren o prometen el seu càrrec els
regidors que s’indiquen amb les fórmules següents:
La senyora Marta Chicot Salgas:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Forallac amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de
Catalunya, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.”
El senyor Santiago Muní Maureta:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Forallac amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de

Catalunya, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.”
El senyor Jaume Mont Poch:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Forallac amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de
Catalunya, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.”
La senyora Nuria Lagraña Font:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Forallac amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de
Catalunya, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.”
La senyora Marta Puig Barnés:
“Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Forallac amb lleialtat al Rei i al President de la
Generalitat de Catalunya, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 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 sorgeixin de 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 senyor Jordi Puig Ferrer:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Forallac amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de
Catalunya, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. Prometo per la independència 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 sorgeixin de 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.”
La senyora Agnès Gasull Costa:
“Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Forallac amb lleialtat al Rei i al President de la
Generalitat de Catalunya, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 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 sorgeixin de 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.”
Acomplerts els tràmits preceptius el president de la Mesa d’edat proclama formalment
constituïda la corporació municipal de Forallac i a continuació anuncia que es procedirà a
l’elecció de l’alcalde recordant que de conformitat amb l’article 196 de la Llei electoral poden ser
candidats els caps de llista de cada candidatura.
A continuació es procedeix a efectuar l'elecció de l'alcalde, presentant-se com a candidats pel
càrrec els regidors que seguidament s'indiquen, que són els que encapçalen llurs corresponents
llistes:
Josep Sala Leal
Marta Puig Barnés

CIU
TSF-ERC-AM

Efectuada votació secreta en la qual hi participen tots els regidors, es procedeix a l'escrutini amb
el següent resultat:
Vots emesos
Vots vàlids

9 (nou)
9 (nou)

Les paperetes vàlides es distribueixen de la següent manera:
Josep Sala Leal
Marta Puig Barnés

CIU cinc vots (5 vots)
TSF-ERC-AM quatre vots (4 vots)

Essent nou el nombre de regidors i cinc la majoria absoluta legal, resulta electe el regidor
Josep Sala Leal.
A la vista del resultat de l'escrutini es proclama alcalde electe de l'Ajuntament de Forallac al
regidor Josep Sala Leal qui encapçala la llista presentada per Convergència i Unió.
Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del RDL 781/1986, de 18 de juliol, i l'article 40.2
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, el senyor Josep Sala Leal presta jurament o promesa del
càrrec d’alcalde, amb la fórmula següent:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
d’alcalde de l’Ajuntament de Forallac amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de
Catalunya, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.”
El senyor Serra, vocal de la Mesa, li lliura el bastó de comandament.
A continuació el senyor Josep Sala Leal pren possessió del càrrec d’alcalde i passa a ocupar la
presidència del ple de la corporació que és abandonada pels components de la Mesa d’edat que
s’incorporen als seus llocs com a regidors.
L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Puig qui parlarà en nom del seu grup, i diu:

Primer de tot volem felicitar a CIU per haver guanyat una vegada més les eleccions. Em sento
molt afortunada de formar part del grup Tots som Forallac d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Hem unit forces, il.lusió i ganes de treballar pel nostre estimat municipi, treballarem i molt
aquests quatre anys des de l’oposició sempre amb la intenció de sumar i construir. És la primera
vegada que presentem candidatura a unes eleccions i hem aconseguit quatre regidors, volem
donar les gràcies a les persones que han apostat pel nostre projecte i la nostra confiança. Som
quatre regidors inquiets, decidits, aptes i amb ganes de començar aquesta etapa amb molta
responsabilitat i serietat i ens sentim forts per fer-ho. Aportarem canvis constructius i millores
positives que ens donin a tots més confiança, més transparència, més seguretat i millor qualitat
de vida per a tots. Som valents, ens agrada escoltar, sabem treballar en equip i som capaços de
representar les necessitats dels nostres pobles. Cal obrir finestres en aquest ajuntament i que entri
aire fresc perquè comenci un futur on tots puguem treballar conjuntament per aconseguir el
Forallac que volem. Volem un Forallac pròsper, viu, actiu, dinàmic i a l’alçada de tots els
habitants i donar una resposta a les necessitats de tothom, sempre amb el suport i professionalitat
de tots els treballadors municipals; és essencial tenir-los motivats i que sentin que formen part
d’aquest projecte. Donarem tot el suport al nostre alcalde i al seu equip en tots els temes que
siguin positius i bons pel nostre municipi. També com a oposició demanarem molta informació
per conèixer i familiaritzar-nos amb tot el que passa el dia a dia en el nostre ajuntament. Avui
iniciem un nou camí, un projecte a llarg termini per a construir un ajuntament obert, participatiu i
just per a tothom i, per acabar, defensarem el legítim dret de treballar per aconseguir
l’autodeterminació de Catalunya. Gràcies.
Seguidament intervé el senyor Muní en nom del seu grup, i diu:
Els veïns i veïnes de Forallac gaudim d’un nivell de prestació de serveis municipals de gran
qualitat. Segurament trobarem pocs municipis de mides similars al nostre, amb uns estàndards de
qualitat tan elevats. Això ha estat possible per molts motius, però un de fonamental, està
relacionat amb el caràcter innovador i actiu que sempre ha tingut el nostre ajuntament. Que això
sigui així es deu també, en bona mesura, a la tasca exercida com a alcalde, durant els darrer
mandats, pel nostre cap de llista, Josep Sala. La seva innegable dedicació, capacitat de treball i
tenacitat han estat determinants per poder assolir moltes de les coses que ara tenim. Els regidors
del grup municipal de CiU que avui hem pres possessió de les nostres actes, així com la resta de
membres de la candidatura electoral, valorem molt positivament el paper rellevant que ha tingut
en Josep Sala, i també el nostre partit, CiU, en la configuració actual de Forallac com un
municipi del qual tots ens en podem sentir molt orgullosos. En Josep Sala ha desenvolupat la
seva tasca com a alcalde amb capacitat de lideratge i proximitat. Ha estat dialogant, però al
mateix temps, ferm en les seves conviccions, i fidel a un projecte i model de municipi. Ha
demostrat ser una persona amb criteri, prudent i valent alhora. Ha estat al costat de la seva gent,
sense exclusions, receptiu a les seves problemàtiques i molt preocupat pels que més ho
necessiten. Ha prioritzat l’alcaldia i el benestar del municipi, per damunt de moltes altres coses
personals, i ha volgut ser l’alcalde de tots i de totes. Els que hem treballat amb ell sabem que està
dedicant els millors anys de la seva vida a construir aquest projecte col·lectiu, amb il·lusió i
entusiasme, amb molt d'esforç i dedicació. També sabem que en l’actualitat, manté el mateix
grau d’exigència i de vitalitat del primer dia, entre d’altres motiu, perquè no sap entendre el
servei públic d’una altra manera. Aquest entusiasme per la feina ben feta, el seu exemple de
generositat permanent i l’elevada capacitat de lideratge, són uns valors que han fet i continuaran
fent de Forallac un municipi admirat, respectat i amb un gran futur. Per tot plegat, ara que
encetem un nou mandat, reiterem el nostre ple suport a la investidura del nostre cap de llista,

Josep Sala, com a alcalde de Forallac. Ho fem amb la il·lusió de poder treballar intensament al
seu costat, per donar continuïtat al projecte de municipi que venim desplegant i donar resposta, a
partir del nostre programa, als importants reptes de futur que tenim al davant.
A continuació intervé l’alcalde i diu:
El primer que voldria dir és que no vull donar les gràcies al que ha votat o al que no ha votat;
voldria donar les gràcies per tenir un municipi de mil vuit-cents habitants i, tal com deia el meu
company, a partir d’ara no hi ha ni votants de l’un ni de l’altre, sinó que hi ha un municipi que té
mil vuit-cents habitants que hem de gestionar i hem de fer el possible perquè el seu benestar sigui
important. Segurament la tasca diària no es veu però no es pot mirar qui és d’un costat o de
l’altre sinó que realment a partir d’ara es comença a treballar. Començar a treballar en aquest
plenari és prendre moltes decisions que segurament no repercuteixen en un acte com aquest tan
simbòlic en el que s’elegeix a l’alcalde, cosa important, però que realment no passa més d’aquí,
però el que sí que ho és a partir d’ara és la feina que s’ha de fer. Penso que tothom ha de fer la
seva feina , o sigui, oposició o no, és una paraula que no m’agrada sinó que m’agrada que tothom
faci coses positives, en aquest cas jo sé que el grup que em donarà suport en aquesta legislatura
sap el que els hi tocarà, exigència, treball i, sobretot, estar al costat no de la gent més necessitada
però sinó dels problemes que siguin més candents en aquell moment. Les dificultats durant el
trajecte les tindrem, hi ha dificultats per fer coses però serà una satisfacció, i sempre amb la
gratificació de que al final fas alguna cosa positiva per a tot el col.lectiu del municipi. Continuaré
sent exigent amb tothom, amb la gent de la casa, els companys, amb els que esteu a l’oposició,
tot i que fins que no estigui fet el cartipàs no sap ningú qui estarà a l’oposició. Els propòsits són
continuar millorant els serveis i les infraestructures, no tot és festa, les festes també són maques,
també hem de fer-les. Hem d’estar al costat dels més necessitats però sobretot, tot ho hem de fer
amb molta satisfacció, orgull i ganes. En aquest ajuntament abans s’ha posat de manifest amb les
promeses que, evidentment, sempre ha estat al costat del procés català, però si no ho hem fet ha
sigut per una qüestió, el 27 de setembre encara s’han de convocar unes eleccions, no hi ha res
més, perquè realment el recolzament al Parlament, tal com hem dit, és l’Estatut i en el president
de la Generalitat el té i com realment, en aquest cas, com a membres que hi ha a la sala de
l’Assemblea Nacional i demés, aquest ajuntament hi ha sigut i hi continuarà sent, vull dir que
realment em penso que per una promesa o un jurament ningú podrà jutjar no el que farem sinó el
que ha fet aquest ajuntament amb la col.laboració i demés, per tant, en aquest cas defensaré el
procés des d’allà on em toqui recolzant a tothom que el porti endavant, també amb una
consideració que faig que fins ara l’han tingut i, torno a dir, em penso que la continuaran tenint,
esforçant-nos en tot el que puguem però que hi ha dues coses en aquest cas paral.leles, una que és
un procés independentista del nostre país i l’altre el que és el dia a dia i el fer de cada dia. No ens
en podem descuidar de que l’ajuntament cada dia ha de funcionar, avui és dissabte i no sé si hi
haurà una urgència aquesta tarda, no sé si serà demà, no sé si serà dilluns però dilluns ja
comencem a treballar tothom amb hores laborables o quan sigui, i les coses s’han d’anar
solucionant però sense deixar de banda en un procés que és molt important, en aquest cas.
Sapigueu els que ho heu manifestat més gràficament que altres, que realment no voldria
justificar-me de res perquè la justificació meva en tot aquest procés, és la justificació des de que
van començar els meus actes, els meus escrits i la meva relació i, per tant, en aquest cas ho volia
deixar clar. Res més, avui és un dia de celebració, de protocol·làriament fer el que hem fet i, a
partir d’aquí, tant a uns com als altres, evidentment, donar la benvinguda, més que agrair, a tots
en aquest plenari i que sapigueu això, que aquí si couen una part de les coses de l’ajuntament, jo
diria les més importants, i per tant, amb aquest esforç, sacrifici i tot el que hagi d’haver i, en

aquest cas, amb la voluntat de tirar-ho endavant, a vegades acostant-te una mica més cap allà on
no t’agrada o acostant-te una mica menys del que voldries, aconseguir les coses. Fins ara ha estat
així i jo lluitaré perquè sigui així i perquè sobretot aquest municipi, poder és agosarat dir el que
ha dit el meu company “un municipi envejat” o alguna cosa així, però segurament poca gent, fins
hi tot els que sou aquí, podeu discutir que és un municipi com a mínim que està a l’alçada del
que és. Agrair-vos suportar, encara que no hagi aire condicionat, que hàgiu aguantat tota l’estona
perquè aquesta és l’única part de l’ajuntament en la que per austeritat no hi ha, vol dir que els que
esteu aquí els dies de calor la patireu, pot ser suareu per altres coses, això no ho sé, però a
l’hivern està més ben condicionat. Dono per acabat aquest acte, la setmana vinent treballarem
amb els que hi estem i a veure que sabem fer tots plegats, i a partir d’aquí penso que el repte és,
sobre tot, millorar, per la meva part els esforços hi seran. Moltes gràcies per haver estat aquí,
estem i, personalment, estic a on he estat sempre sigui pel carrer o dins l’ajuntament intentar
atendre-us, pot ser l’aire fresc jo l’he anat a buscar al carrer i no he esperat que entrés a
l’ajuntament perquè pot ser ja hi havia gent fresca a l’ajuntament i, per tant, l’aire fresc hi ha
vegades que es troba amb el vano també, però hi ha vegades que si surts al carrer el trobes molt
fresc i molt harmoniós, per tant, moltes gràcies per tot i salut.
I essent les dotze hores i trenta-cinc minuts del migdia, l’alcalde alçà la sessió de la qual s'estén
la present Acta que han de signar l’alcalde amb mi la secretària que en dono fe.

