ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 15 DE JUNY DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000007
Caràcter: CONSTITUTIU
Data: 15 de juny de 2019
Hora d’inici: 10:30h
Hora de fi: 11:00 h
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial
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Hi assisteixen:
1. Joan Roca Tió
2. Josep Maria Falgueras Verdaguer
3. Immaculada Colom Vilamala
4. Jordi Pou Mas
5. Adrià Rusiñol Clotet
6. Josep Casassas i Jordà
7. Montserrat Faro i Basco
8. Pere Miralpeix i Ballús
9. Montserrat Parareda i Pujols
10. Pere Casacuberta Camps
11. Núria Anglada Roca


Actua com a secretària M. Angels Azorin Armela

A la localitat de Gurb, a les 10,30 h. del dia 15 de juny de 2019, es reuneixen els càrrecs
electes indicats, per tal de donar compliment a allò que disposen els articles 195 i 196 de la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i l’article 37 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, a l’efecte de constituir el nou Ajuntament de Gurb, d’acord
amb els resultats de les eleccions municipals que es van dur a terme el dia 26 de maig de
2019 per a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals, i assistits per
la Secretària de la Corporació, M. Àngels Azorín Armela.

ORDRE DEL DIA:
1.- Constitució de la Mesa d’Edat
2.- Comprovació de les credencials o acreditació de la personalitat dels regidors electes
3.- Jurament o promesa dels regidors electes i constitució de la corporació
4.- Elecció de l’Alcalde
5.- Presa de possessió de l’alcalde

1.- Constitució de la Mesa d’Edat
La secretària explica que, d’acord amb el que disposen els articles 195.2 de la Llei orgànica
5/1985 , de 19 de juny del Règim Electoral General (LOREG) , i el 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 ( ROF) , s’ha de constituir la Mesa d’Edat
integrada pels electes de més i de menys edat presents a l’acte i de la qual n’és secretària la
de la corporació.
En conseqüència es constitueix la Mesa d’Edat, integrada per la senyora Montserrat Faro i
Basco, electe de més edat, que actua com a Presidenta, i pel senyor Adrià Rusiñol Clotet,
electe de menys edat, presents a l’acte.
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2.- Comprovació de les credencials o acreditació de la personalitat dels regidors
electes.
A continuació, per ordre de la senyora Presidenta, dono compte de les disposicions
aplicables que fan referència a l'acte de constitució del nou Ajuntament, així com del resum
general de les eleccions a Regidors i de la llista dels proclamats per cada una de les
candidatures que han obtingut representació en el nou Consistori, en la forma següent:
Resum general de les eleccions:
Electors........................... 2.095
Vots nuls.........................
5
Vots en blanc..................
44
Vots emesos................... 1.672
Vots per JxGurb............
748
Vots UxG-AM.................
534
Vots IPG.........................
341
1.- JxGurb, 748 vots ,5 regidors.
2.- UxG-AM, 534 vots, 4 regidors.
3.- IPG, 341 vots, 2 regidors.
Regidors proclamats:
JxGurb
1.
2.
3.
4.
5.

Joan Roca Tió
Josep Maria Falgueras Verdaguer
Immaculada Colom Vilamala
Jordi Pou Mas
Adrià Rusiñol Clotet

UxG-AM
1.
2.
3.
4.

Josep Casassas i Jordà
Montserrat Faro i Basco
Pere Miralpeix i Ballús
Montserrat Parareda i Pujols

IPG
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1.
2.

Pere Casacuberta Camps
Nuria Anglada Roca

Immediatament després, els membres de la Mesa d'edat procedeixen a la comprovació de
les credencials presentades i constaten la personalitat dels assistents. La senyora
Presidenta demana als Regidors electes que exposin en aquest acte si els afecta alguna
causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, tal i com
estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la LOREG, als que dóna lectura la secretària,
després de la qual cosa , s'obté com a resultat que als reunits no els afecta cap causa
d'incompatibilitat sobrevinguda.
3. Jurament o promesa dels regidors electes i constitució de la corporació
La senyora Presidenta procedeix a prendre jurament o promesa de cada un dels Regidors
presents, preguntant a cadascun d'ells: "Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor,
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Gurb amb lleialtat
al Rei, i complir i fer complir les lleis d'acord amb la Constitució, com a norma fonamental de
Catalunya?".
Els senyors i senyores : Joan Roca Tió , Josep Maria Falgueras Verdaguer, Immaculada
Colom Vilamala, Jordi Pou Mas i Adria Rusiñol Clotet, responen afirmativament a la
pregunta formulada a cada un d'ells pel senyor President, amb la fórmula : "Si, prometo per
imperatiu legal” .
El senyor Joan Roca Tió en nom del seu grup manifesta que “ Per expressió democràtica de
la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i
declaro que continuaré treballant per la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.
Els senyors i senyores : Josep Casassas i Jordà, Montserrat Faro i Basco, Pere Miralpeix i
Ballús i Montserrat Parareda i Pujols, responen afirmativament a la pregunta formulada a
cada un d'ells pel senyor President, amb la fórmula : "Si, prometo per imperatiu legal”.
Seguidament el senyor : Josep Casassas i Jordà en nom del seu grup manifesta que “Per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els
valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d’una

Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada”.
El senyor
Pere Casacuberta Camps i la senyora Nuria Anglada Roca, responen
afirmativament a la pregunta formulada a cada un d'ells pel senyor President, amb la
fórmula: "Si, prometo per imperatiu legal”.
Conseqüentment, atès que s'ha donat compliment a tots els requisits legalment establerts, el
senyor President, en nom de la Mesa d'edat, declara legalment constituïda la Corporació
Municipal, integrada pels mateixos Regidors amunt relacionats.
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4.- Elecció de l'Alcalde.
Després d'això, el senyor President anuncia que tot seguit es procedirà a l'elecció de
l'Alcalde, d'acord amb el procediment que estableix l'article 196 de la LOREG, i diu que
havent-se presentat a les eleccions municipals i havent obtingut representació en la
Corporació novament constituïda tres candidatures, només les persones que les encapçalen
poden ser candidats a l'Alcaldia. En primer lloc demana si algun dels candidats renuncia a
ser candidat a Alcalde. El senyor Pere Casacuberta Camps declara que renúncia a
l’Alcaldia. La Presidenta proclama candidats a l'Alcaldia als senyors, Josep Casassas Jordà
i Joan Roca Tió per les candidatures presentades per UxG-AM i JxCAT-JUNTS,
respectivament.
Efectuada la votació per a l'elecció de l'Alcalde mitjançant ma alçada, dóna el següent
resultat:
Per sis vots a favor dels senyors i senyores, Josep Casassas i Jordà, Montserrat Faro i
Basco, Pere Miralpeix i Ballús, Montserrat Parareda Pujols, Pere Casacuberta Camps i
Núria Anglada Roca, s’acorda votar al senyor Josep Casassas Jordà com Alcalde del
municipi de Gurb.
Per tant, segons el resultat de l’escrutini, en ser sis els membres de la Corporació que han
votat al senyor Josep Casassas Jordà que ha obtingut majoria absoluta. En conseqüència,
el President de la Mesa proclama com a Alcalde electe de Gurb al senyor Josep Casassas
Jordà, cap de llista de la candidatura presentada per UxG-AM.
5.- Presa de possessió de l’alcalde.
Tot seguit, d’acord amb l’article 18 del Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i el 40
núm. 2 del ROF, la senyora Montserrat Faro i Basco, com a membre de la Mesa d'Edat,
formula al senyor Josep Casassas Jordà, la següent pregunta:
"Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del
càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Gurb amb lleialtat al Rei i complir i fer complir les lleis
d'acord amb la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia, com a
norma fonamental de Catalunya?". El senyor Casassas respon: "Sí, prometo per imperatiu
legal".

El senyor President de la Mesa d'Edat, dóna possessió del càrrec d'Alcalde-President al
senyor Josep Casassas Jordà. Aquest a continuació, es dirigeix als presents i manifesta:
“Regidors, Regidores, Secretària municipal, veïns, veïnes,
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Vull començar el meu parlament recordant que aquest any es celebra el 40è aniversari de la
constitució dels primers ajuntaments democràtics. Serveixi doncs, aquest acte per retre un
petit, però merescut homenatge a tots els regidors i regidores que des llavors han pogut
formar part en algun moment del consistori municipal. Vull fer una menció especial al Sr.
Joaquim Rusiñol (Alcalde de Gurb 1979-1983), Sr. Isidre Carbonell (Alcalde de Gurb 19831987), Sr. Josep Maria Falgueras (Alcalde de Gurb 1987-2003) i al Sr. Joan Roca (Alcalde
de Gurb 2003 -2019).
Tots ells i elles han contribuït amb el seu esforç i dedicació a la construcció i consolidació de
la democràcia al nostre país. Per desgràcia, però hem vist com en els darrers anys patia
retrocessos importants en drets fonamentals i bàsics, com són el dret de vot, el dret de
reunió, el dret de participació i la llibertat d’expressió. Deixeu-me en aquest punt que tingui
un record per les preses i presos polítics, exiliats i represaliats pel procés polític que viu el
nostre país, i en especialment a qui fou secretari de Gurb, l’Honorable Sr. Jordi Turull i
Negre, i qui fou regidor d’aquest Ajuntament fins fa tots just 4 anys, l’Honorable Sr. Carles
Mundó i Blanch.
En la darrera legislatura he tingut l’oportunitat de formar part del consistori municipal, al
costat del fins avui alcalde Sr. Joan Roca i Tió. És just reconèixer i agrair la seva tasca al
capdavant de l’ajuntament, actuant amb generositat i tenint sempre present els interessos de
Gurb i la seva gent. Espero saber seguir el seu testimoni i desitjo poder comptar amb el seu
suport en tots aquells aspectes que siguin estratègics i prioritaris pel desenvolupament de
Gurb i el benestar de les totes les persones que hi viuen. Aprofito doncs, aquest espai per
agrair-li i reconèixer-li la tasca feta al capdavant de l’ajuntament durant els darrers 16 anys.
Vull agrair també als regidors i regidores de l’última legislatura el tracte rebut i la tasca feta al
capdavant de les corresponents regidories. Moltes gràcies !!
En les darreres eleccions municipals del 26 de maig, va votar el 80% de la població amb dret
de vot. Ens autoimposem l’obligació de governar pel 100 % dels veïns i veïnes de Gurb i
volem estar sempre amatents a les seves necessitats. Ens sentim molt orgullosos de Gurb i
de poder-ne formar part i per això, des d’aquest mateix moment intentarem parlar i ser
accessibles amb i per tothom: joves, grans, gent de pagès, gent de la zona urbana, sectors
econòmics, etc, donant prioritat als serveis i treballant per fer possible que tots els que han
nascut i crescut a Gurb puguin quedar-s’hi a viure. Aquesta és una prioritat del mandat i
entenem que aquesta, com altres prioritats, no entenen de colors polítics. Per això, tindrem
la mà estesa a tots els 11 regidors i regidores de l’Ajuntament i a tots els grups polítics i per
desenvolupar i poder tirar endavant tot allò que sigui estratègic pel nostre municipi.
Vull reconèixer la gran tasca que desenvolupa tot el personal de l’ajuntament. Sense ells i
elles l’ajuntament de Gurb no seria el que és. Al cap i a la fi els polítics som els que prenen
decisions, però el personal de l’ajuntament és qui rep les queixes dels veïns i veïnes, qui
planifica i projecta els serveis i equipaments municipals, qui talla l’herba, qui agafa gossos
perduts pel carrer, qui garanteix que el manteniment de les instal·lacions sigui correcte o qui

detecta mancances o aspectes a millorar de la gestió municipal, etc, perquè està en
contacte permanent amb la ciutadania. En aquest punt vull reconèixer i agrair també a la Mª
Àngels Azorin la seva dedicació i compromís amb l’ajuntament de Gurb, però sobretot fent
de pal de paller de tot el personal en la seva tasca del dia a dia.
Vull donar les gràcies al grup de independents per Gurb el seu suport a la investidura i
evidentment als companys i companyes de grup, per la seva confiança en la meva persona.
Vull recordar també la meva família. Els meus pares, el meu germà, Eli, Txell, Biel,
certament avui és un dia especial i molt important a nivell col·lectiu, però també i perquè no
dir-ho a nivell personal, però ho és sobretot perquè vosaltres em feu costat.
Assumeixo el repte de ser alcalde de Gurb, conscient que no serà una tasca fàcil i que no
sempre ho sabrem fer prou bé per a tothom, però amb la màxima humilitat, il·lusió,
implicació i compromís d’estar al servei de Gurb i la seva gent.
Visca Catalunya !!, Visca Gurb !!!

NIF. P-0809900-D

Seguidament l’alcalde sortint, el senyor Joan Roca Tió, demana la paraula i se li concedeix:
“Bon dia a tothom,
Parlant ara ja, com a alcalde sortint i en nom del grup de Junts per Gurb, constatem doncs
que acabem una legislatura, la del 2015 al 2019., aquest final de legislatura fa coincidir amb
la finalització d’una gran etapa 2003-2019, en la que hem transformat el nostre Ajuntament i
el nostre poble.
Al 2003 quan vaig entrar a formar part del consistori, em vaig trobar un ajuntament
encapçalat per l’Alcalde Josep M. Falgueras, un Ajuntament endreçat, sanejat
econòmicament i ben organitzat administrativament, tot i disposar d’una majoria absoluta, hi
havia un pacte de govern entre qui érem els representants de CiU amb el grup d’ERC,
aquest pacte de govern es basava en la consideració que era bo pel poble fer un pacte
basat en 3 principis:
1. Treballar pel poble
2. Consensuar Idees
3. Resoldre conflictes
Aquesta manera de treballar va ser la meva escola, i un cop apresa, l’hem anat perdurant
durant tota aquesta gran etapa 2003-2019, fent realitat molts grans projectes que han
permès transformar el nostre poble:
El recinte de l’esperança, amb la reforma total de les edificacions: Ajuntament, Casal de la
Gent Gran, Consultori Mèdic, Sala de Cultura, Aula de formació, Centre de dia, El Femer, El
Punt Jove, El teatre Municipal.....
També hem de sumar l’ampliació de l’edifici de la Llar d’infants i ampliació de les Escoles,
doblant-ne la capacitat, la reforma de la zona esportiva amb el camp de gespa artificial, i en
última instància la creació de l’Institut amb cargoles provisionals i ara ja el projecte de
construcció del l’edifici definitiu a “El Soler”, tot això resolent entre altres els dèficits

urbanístics del Poble, com han sigut la urbanització de “Serrabonica”, la urbanització del
“camí del Polvorí”, i la urbanització de “Martinencs”, sumant-hi la transformació de la
Carretera de Sant Bartomeu, i les noves urbanitzacions de “El Soler”, El polígon de “La
Ronda” i el polígon de “La Cabra”.
Jo, personalment, he dedicat tots els meus esforços a modernitzar el poble, així com a
participar en tots els actes organitzats pel propi consistori, com els actes organitzats pel
teixits associatius i sobretot , he insistit molt en la voluntat de generar una continuïtat de
serveis, orientats a fer créixer el sentiment de poble, sobretot de cara a les noves
generacions: la Llar d’infants, l’Escola, l’Escola de Música, l’Institut, tot això complementat
amb l’organització d’activitats extraescolars i esportives, una etapa en la qual crec que hem
aconseguit potenciar: Positivisme, Bon Ambient, i Sentiment d’Orgull de Poble, posant el
nostre municipi com a referent i exemple dins la comarca d’Osona.
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Aprofito doncs per demanar disculpes si en algun moment en exercici de les meves funcions
he faltat al respecte a algú, però voldria simplement dir que decisions preses, sempre han
estat orientades a:
1. Complir la legalitat vigent
2. Complir el principi d’igualtat de tots els gurbetants
3. Mantenir el nivell de transparència i bon govern
4.
A partir d’avui comencen una nova etapa, anomenada: “ACORD PEL CANVI”, basat per
part d’uns, precisament en l’esperit d’exclusió i el canviar per canviar, i per part dels altres
amb les ganes de voler disposar de la “vara” d’alcalde, oblidant que sols fa 3 mesos
estàvem governant conjuntament i només defensàvem que el millor era continuar junts i
simplement que governés la llista més votada.
Només voldria fer públic que hi ha varies maneres d’accedir a l’alcaldia d’un poble, totes
elles legítimes però èticament diferents:
1. Guanyant les eleccions i respectant la llista més votada.
2. Amb igualtat de regidors partint-nos la legislatura.
3. Entrant en el joc de la política d’excloure, sense cap explicació del PERQUÈ.
Tot això basat en un pacte “PEL CANVI” que encara avui aquí no s’ha fet públic. Comencem
una legislatura amb “Opacitat”, on tots sabem que el sentit del vot no es fa mai a canvi de
res.
Junts per Gurb treballarem doncs des de l’oposició constructivament per vetllar aquesta
“NOVA” manera d’entendre de treballar pel poble ...... segueixin els mateixos tres principis
que he anomenat anteriorment i que ens ha portat fins a la data d’avui:
1. Complir la legalitat vigent.
2. Complir el principi d’igualtat de tots els gurbetants.
3. Mantenir el nivell de transparència i bon govern.

En l’apartat d’agraïments, i a títol personal, voldria transmetre el meu agraïment:






A tot el personal de l’ajuntament , administratius, tècnics i tot el personal, per la
seva entrega i bon fer, que genera enveja a tota la comarca.
A tots els veïns i veïnes del poble tant els que ens han votat com els que no, per
contribuir en fer de Gurb un poble de fàcil convivència.
A totes les entitats i teixit associatiu per la seva col·laboració, implicació i
participació desinteressada.
Al regidors i regidores dels diferents mandats 2003-2007; 2007-2011; 2011-2016;
2016-2019, pel seu treball en equip, el seu bon fer, l’aportació d’idees , la seva
implicació i responsabilitat demostrada.
Especialment a tots el regidors i regidores que m’han acompanyat a les llistes de les
diferent legislatures i als veïns i companys amb els que hem sumat en els projectes
de Junts per Gurb i CiU pel vostre suport, especialment als regidors:
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o
o
o
o





ACTUALS: Mia, Imma, Jordi i Adrià
SORTINTS: Biel, Judit, Bet i Sílvia
PERMANENT: Jordi Mauri, amb qui sempre he tingut al meu costat, tan a
dins com a fora de l’ajuntament i que m’ha ajudat sempre a buscar el “sentit
comú” de les coses.
Moltes gràcies doncs pel vostre suport i calor en moments durs com avui.

També voldria agrair a en Carles Mundó, en Pere Molist i la Cristina Herrera, com a
caps de formacions amb les que ens hem presentat a les municipals, per la seva
col·laboració i empenta a sumar pel poble.
I per Acabar, voldria fer una menció especial a la M. Àngels Azorin, amb la qual he
après molt, com funciona un ajuntament però especialment per la seva manera de
crear positivisme en el seu entorn i que com a alcalde m’he sentit sempre ben
acompanyat i estic segur que els regidors i regidors que m’han acompanyat pensen
exactament el mateix. Sempre t’has dedicat a buscar solucions fàcils, fins hi tot als
problemes difícils !!!!.
I per últim, agrair profundament a l’Olga (també a l’Ariadna que està avui aquí
present) i la meva família, per haver permès que pogués fer realitat la meva il·lusió
de treballar pel poble des de l’alcaldia.
L’Olga ha patit en primera persona, la meva falta de presència en l’entorn familiar,
gràcies Olga, potser ara faré nosa a casa !!!! però t’ho agraeixo profundament.

Només desitjar des de Junts per GURB, a en Pep Casassas i el nou equip de govern,
MOLTA SORT I ENCERTS en aquesta nova etapa que avui comença.
MOLTES GRÀCIES “.
Constituïda la Corporació i finalitzades les actuacions, el senyor Alcalde dóna per acabada
la sessió quan són les 11,00 hores, de tot el qual s’estén la present acta, que aprovada serà
transcrita en el llibre d’actes de la Corporació.
Gurb, en la data de la signatura electrònica
La secretària, M. Angels Azorín Armela
L’Alcalde, Josep Casassas Jorda

