
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

 ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 

Núm.: 08/19

Caràcter: extraordinària 

Data: 15.06.2019 

Horari: 12:00 h a 13:48 h.

Lloc: Sala de plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

CANDIDATURA JUNTS PER REUS (JxCat-JUNTS)

Carles Pellicer Punyed                

Montserrat Vilella Cuadrada

Maria Teresa Pallarès Piqué

Montserrat Caelles Bertran

Josep Cuerba Domènech

Maria Luz Caballero Gabas

Hipòlit Monseny Gavaldà    

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

Noemí Llauradó Sans

Daniel Recasens Salvador 

Montserrat Flores Juanpere

Carles Prats Alonso 

Marina Berasategui Canals

Òscar Subirats Torrebadell 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –

CANDIDATURA DE PROGRÉS – PSC-CP

Andreu Martín Martínez 
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Ana Isabel Martínez Serrano

Sandra Guaita Esteruelas

Daniel Marcos Cruz 

Maria del Carmen Pozuelo Blanco 

CIUDADANOS –PARTIDO DE LA CIUDADANIA

C’S

Ángeles Débora García Cámara

Ricardo López Vázquez

Raúl Meléndez Marfil

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA

CUP-AMUNT

Marta Llorens Pérez

Edgar Fernández Blázquez

Mònica Pàmies Flores

ARA REUS (A)

Daniel Rubio Angosto

Dolors del Mar Vázquez Pérez 

Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde i regidors caps de
llistes al final de l’acta, amb DISCURS DE L'ALCALDE, EXPOSICIÓ DE VOT I RÈPLICA estan
contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la incorporació de la signatura
d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta d’aquesta
sessió, les esmentades intervencions orals quedaran incorporades automàticament a
l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i indissoluble, de l’esmentat document
administratiu, d'acord amb els articles 26, 36, 70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015 d'1
d'octubre sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques,
articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, article
4 i disposició addicional primera sobre fe pública i ús de signatura electrònica de la
Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, procedint-se a la preceptiva
publicació a la web municipal.  

Desenvolupament de la sessió:  
     

INTERVENCIÓ DEL SECRETARI GENERAL DE LA CORPORACIÓ



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Bon dia a tothom, l’objecte de la present Sessió es la de procedir a la constitució del nou
Ajuntament d’aquesta ciutat, a la vista dels resultats de les eleccions del passat dia 26 de
maig i la convocatòria establerta per l'ordre del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya de data, 6 de juny de 2019.

En primer lloc s’informa a tots els regidors i regidores electes que, segons indica el ROFRJ de
les corporacions locals, els llibres d’arqueig i d’inventari de l’Ajuntament de Reus es troben a
llur disposició per poder fer les comprovacions que estimin oportunes i per aquest motiu es
present en aquest acte l'Interventor General. 

El procediment per a la constitució de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa la legislació
electoral i tenint en compte que, amb caràcter previ, s’han comprovat les respectives
credencials dels electes, els quals també han acreditat la seva personalitat, llevat de l'electe
Sr. Raimon Ferrè Vallès que es present a la sala però no prendrà possessió del càrrec,
mitjançant el corresponent DNI, serà el següent:

a)Constitució de la Mesa d’Edat formada per les regidores o regidors electes de major i
menor edat.

b)Jurament o promesa del càrrec de regidor o regidora mitjançant la fórmula legalment
prevista.

c)Elecció de l’alcalde de la ciutat i posterior acceptació, en el seu cas, i jurament o promesa
del càrrec.

La Mesa d’Edat, l’integren juntament amb el secretari de la Corporació, l’electe de major edat
que és el Sr. Carles Prats Alonso i el de menor edat que és el Sr. Daniel Marcos Cruz. Per
tant, pren possessió del càrrec el Sr. Carles Prats Alonso, en primer lloc.

El secretari formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec de regidor al Sr.
Carles Prats Alonso:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. CARLES PRATS ALONSO, D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM) :

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:
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“Per imperatiu legal, sí ho prometo.”

Tot seguit, el secretari li fa lliurament del pin i de la medalla de regidor.

El Secretari pregunta al Sr. Prats si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DEL SR. CARLES PRATS ALONSO:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els
valors de la republicà catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament prospera i territorialment
equilibrada." 

A continuació, el president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o
promesa del càrrec de regidor al Sr. Daniel Marcos Cruz del grup municipal PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE PROGRÉS–PSC-CP.

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. DANIEL MARCOS CRUZ:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Sí prometo.” 

El president de la Mesa d’Edat li fa lliurament del pin i de la medalla de regidor.

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

El Sr. Marcos no fa ús de la paraula i passa a formar part de la Mesa d'Edat. 

INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“S’obre la sessió per a la constitució de l’Ajuntament de Reus. Com sigui que existeix el quòrum
suficient per a la constitució de la Corporació i s’han comprovat les credencials dels regidors i
regidores electes, al temps que tots han presentat la corresponent declaració sobre causes de
possible incompatibilitat, sobre activitats que els proporcionin o puguin proporcionar ingressos



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

econòmics i sobre béns patrimonials, es procedirà al jurament o promesa del càrrec de regidor
o regidora d’acord amb la fórmula legalment establerta.

El secretari cridarà, de forma individualitzada, les regidores i els regidors electes per tal que
acceptin el seu càrrec.”

SECRETARI GENERAL: "DE LA CANDIDATURA JUNTS PER REUS (JxCat-JUNTS), EL SR.
CARLES PELLICER PUNYED."  

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidor al Sr. Pellicer:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Sí ho prometo perquè ho mana la llei.”

Tot seguit, el Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla regidor. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

El Sr. Pellicer manifesta que no i torna al seu lloc sense fer ús de la paraula. 

SECRETARI GENERAL: “DE LA CANDIDATURA JUNTS PER REUS (JXCAT-JUNTS), LA SRA.
MONTSERRAT VILELLA CUADRADA.”

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidora a la  Sra. Vilella:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. VILELLA:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:
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“Sí ho prometo perquè així ho mana la llei.”

Acte seguit, el Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidora. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DE LA SRA. VILELLA:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

"Em comprometo a servir a la meva ciutat i a la seva gent. Em solidaritzo i dono el meu
escalf als presos i preses polítics i als exiliats. Finalment dir que em mantindre fidel, per
sempre més, al servei d'aquest poble."

SECRETARI GENERAL: “DE LA CANDIDATURA JUNTS PER REUS (JXCAT-JUNTS), LA 
SRA.MARIA TERESA PALLARÈS PIQUÉ."

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidora a la Sra. Pallarès:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. PALLARÈS:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Per imperatiu legal, ho prometo.”

Seguidament, el Sr. Prats  li fa lliurament del pin i de la medalla de regidor. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

" Sí, vull expressar el meu compromís amb els drets socials, civils i polítics al nostre país i a la
ciutat de Reus i treballar contra la regressió democràtica." 

INTERVENCIÓ DE LA SRA. PALLARÈS:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

SECRETARI GENERAL: “DE LA CANDIDATURA JUNTS PER REUS (JXCAT-JUNTS), LA SRA. 
MONTSERRAT CAELLES BERTRAN."

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidora Sra. Montserrat Caelles Bertran:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. CAELLES:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“ Perquè així ho mana la llei, sí prometo.”

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidor. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

La Sra. Caelles manifesta que no i torna al seu lloc sense fer ús de la paraula.

SECRETARI GENERAL: “DE LA CANDIDATURA JUNTS PER REUS (JXCAT-JUNTS), EL SR. 
JOSEP CUERBA DOMÈNECH."

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidor al Sr. Josep Cuerba Domènech:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. CUERBA:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Perquè així ho mana la llei, sí prometo.”

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidor. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.
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El Sr. Cuerba manifesta que no i torna al seu lloc sense fer ús de la paraula.

SECRETARI GENERAL: “DE LA CANDIDATURA JUNTS PER REUS (JXCAT-JUNTS), LA SRA. 
MARIA LUZ CABALLERO GABAS." 

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidora a la  Sra. Maria Luz Caballero:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. CABALLERO:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Sí prometo perquè així ho marca la llei.”

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidora. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

La Sra. Caballero manifesta que no i torna al seu lloc sense fer ús de la paraula.

SECRETARI GENERAL: “DE LA CANDIDATURA JUNTS PER REUS (JxCat-JUNTS), EL SR.
HIPÒLIT MONSENY GAVALDÀ ." 

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidor al Sr. Hipòlit Monseny Gavaldà:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. MONSENY:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Sí, ho prometo.”

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidora. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

El Sr. Monseny manifesta que no i torna al seu lloc sense fer ús de la paraula.

SECRETARI GENERAL: "D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL 
(ERC-AM), LA SRA. NOEMÍ LLAURADÓ SANS."

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidora  a la  Sra. Llauradó:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. LLAURADÓ:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Per imperatiu legal, sí ho prometo.“ 

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidor. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DE LA SRA. LLAURADÓ:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els
valors de la República catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament prospera i territorialment
equilibrada." 

SECRETARI GENERAL:"D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
(ERC-AM), EL SR. DANIEL RECASENS SALVADOR." 

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidor  al Sr. Recasens:
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«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. RECASENS:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Ho prometo per imperatiu legal.“ 

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidor. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DEL SR. RECASENS:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els
valors de la República catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament prospera i territorialment
equilibrada." 

SECRETARI GENERAL: "D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
(ERC-AM), LA SRA. MONTSERRAT FLORES JUANPERE."

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidora a la Sra. Flores:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. FLORES:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Per imperatiu legal, sí ho prometo.“ 

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidor. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DE LA SRA. FLORES:



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els
valors de la República catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament prospera i territorialment
equilibrada."

SECRETARI GENERAL: "D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL
(ERC-AM), LA SRA. MARINA BERASATEGUI CANALS."

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidora  a la  Sra. Berasategui:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. BERASATEGUI:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Per imperatiu legal sí ho prometo.“ 

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidor. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DE LA SRA. BERASATEGUI:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent: 

“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els
valors de la República catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament prospera i territorialment
equilibrada." 

SECRETARI GENERAL: "D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL
(ERC-AM), EL SR. ÒSCAR SUBIRATS TORREBADELL." 
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El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidor al Sr. SubiratS:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. SUBIRATS:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Per imperatiu legal, sí ho prometo". 

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidor. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol afegir alguna cosa.

INTERVENCIÓ DEL SR. SUBIRATS :

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els
valors de la República catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament prospera i territorialment
equilibrada i per la llibertat dels presos polítics." 

SECRETARI GENERAL: "DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE
PROGRÉS – PSC-CP, EL SR. ANDREU MARTÍN MARTÍNEZ."

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidor al Sr. Martín:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. MARTÍN:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Sí, ho prometo.”

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla. 



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

El Sr. Martín manifesta que no i torna al seu lloc sense fer ús de la paraula. 

SECRETARI GENERAL: "DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –CANDIDATURA DE
PROGRÉS – PSC-CP, LA SRA. ANA ISABEL MARTÍNEZ SERRANO."

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidora a la Sra. Martínez del PSC-CP:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. MARTÍNEZ:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“ Ho prometo.”

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidora. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DE LA SRA. MARTÍNEZ:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent: 

"M'agradaria fer públic el meu compromís amb aquesta ciutat i que treballaré fidelment pels
valors de la ciutat de Reus."

SECRETARI GENERAL: "DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE
PROGRÉS – PSC-CP, LA SRA. SANDRA GUAITA ESTERUELAS."

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidora a la  Sra. Guaita:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»
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INTERVENCIÓ DE LA SRA. GUAITA:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Sí, ho prometo.”

A continuació, el Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidor. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DE LA SRA. GUAITA:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

"Treballaré per posar a les persones al centre de la política municipal. Per fer un Reus més
feminista, ecologista  i socialment més just. Treballaré per a Reus i des de Reus."

SECRETARI GENERAL: "DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA–CANDIDATURA DE
PROGRÉS – PSC-CP, LA SRA. MARIA DEL CARME POZUELO BLANCO.”

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidora a la Sra. Pozuelo:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. POZUELO:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Sí, ho prometo.”

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidora. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DE LA SRA. POZUELO:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

"És un honor per a mi i treballaré perquè Reus sigui una ciutat on l'ecologia, el feminisme i el
progrès sigui la guia que m'orientarà, com a mínim a mi, per a treballar com a regidora.
Gràcies."



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

EL SECRETARI GENERAL: "DE CIUDADANOS –PARTIDO DE LA CIUDADANIA CS, LA SRA. 
ÁNGELES DÉBORA GARCÍA CÁMARA."

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidora a la Sra. García:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. GARCÍA:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Sí, lo prometo.”

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidora. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DE LA SRA. GARCÍA:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

"Sí, que conste en acta el incumplimiento del artículo 108.8 de la LOREG que preceptuà
que, en el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los
candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución. 

Por una cuestión de orden, la obligación de acatamiento de la Constitución debe ser
cumplida en sus propios términos. La fórmula ritual no se puede acompañar «de cláusulas o
expresiones que de una u otra forma vacíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea
cual fuese la justificación invocada para ello». Pues bien, el Tribunal Constitucional ya ha
declarado que la proclamación de un “estado independiente en forma de república”
recogida en la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre de 2017 implica
“intentar una inaceptable vía de hecho para reformar la Constitución al margen de ella o
conseguir su ineficacia práctica” lo que es incompatible con el Estado social y democrático de
Derecho que se proclama en el art. 1.1 Constitución Española.
 

15



 

En consecuencia y teniendo en cuenta que la expresión utilizada por los electos Sres.
Montserrat Vilella, Noemí Llauradó, Daniel Recasens, Montserrat Flores, Carles Prats, Marina
Berasategui y Òscar Subirats, que han vaciado, limitado y/o condicionado la promesa o
juramento realizada a una circunstancia contraria a la Constitución requiero al Presidente de
la Mesa de Edad para que los electos realicen el juramento o promesa de acatamiento de la
Constitución de manera incondicionada, y si no la realizan así, que no se dé por
cumplimentada la carga necesaria para acceder a la condición de miembro de la
Corporación Municipal. Lo mismo será aplicable para los electos que en este acto aún no han
jurado o prometido pero lo harán en esta sesión."

El president de la mesa d'edat manifesta que no es considera aquesta reclamació. 

La Sra. García, de Cs,  manifesta la seva protesta. 

El Sr. Prats, president de la mesa d'edat recorda que avui es fa un acte en que lliurement
deixem, i ho hem demostrat com tolerants que som, que les expressions, totes, siguin les
que siguin, es poden dir. I que en aquest acte no està permès que el públic es pronuncii o
faci mostres de protesta o aprovació. 

SECRETARI GENERAL: "DE CIUDADANOS–PARTIDO DE LA CIUDADANIA CS, SR. RICARDO
LÓPEZ VÁZQUEZ."

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidor al Sr. López:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. LÓPEZ:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Sí, prometo.”

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidora. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

El Sr. López manifesta que no i torna al seu lloc sense fer ús de la paraula. 

SECRETARI GENERAL: "DE CIUDADANOS–PARTIDO DE LA CIUDADANIA CS, SR. RAÚL
MELÉNDEZ MARFIL."



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidor al Sr. Meléndez:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. MELÉNDEZ, de Cs:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Sí, prometo.”

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidora. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

El Sr. Meléndez manifesta que no i torna al seu lloc sense fer ús de la paraula. 

SECRETARI GENERAL:" DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA CUP-AMUNT, LA SRA. MARTA LLORENS PÉREZ.”

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidora a la Sra. Llorens:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. LLORENS:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Ni juro, ni prometo, simplement acato un procediment forçada i obligada per la Junta
Electoral Central."

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DE LA SRA. LLORENS, DE LA CUP-AMUNT:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:
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"Des d'avui assumeixo la funció que m'ha estat delegada i avalada per la voluntat popular el
passat 26 de maig i per tant treballaré perquè la valentia de canvi que s'hagues pogut
materialitzar, un dia com avui, per afavorir les classes populars sigui l'objectiu de les meves
companyes i jo durant aquests quatre anys, incidint amb fermesa i contundència en aquest
proper mandat. Com sempre, primer les persones, sense cap mena de dubte." 

SECRETARI GENERAL: "DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA CUP-AMUNT, EL SR. EDGAR FERNÁNDEZ BLÁZQUEZ."

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidor al Sr. Fernández:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. FERNÀNDEZ:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“ Ni juro, ni prometo, simplement accepto i acato un procediment forçat i obligat per la Junta
Electoral Central."

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DEL SR. FERNÁNDEZ:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

"Som aquí per seguir treballant i lluitant en contra de la repressió de l'Estat. Per superar
l'autonomisme del govern català i per superar també les limitacions i els equilibris dels
partits polítics. Davant de les injustícies socials i la desigualtat tothom es posiciona, els uns
les generen, els altres les ignoren permetent-les i els altres les combaten. Ens hi trobarem
molt sovint, massa sovint de cara.."

SECRETARI GENERAL:" DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA CUP-AMUNT, LA SRA. MÒNICA PÀMIES FLORES.”

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidora a la Sra. Pàmies:



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. PÀMIES:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“ Ni juro, ni prometo, simplement acato un procediment forçada i obligada per la Junta
Electoral Central."

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DE LA SRA. PÀMIES, DE LA CUP-AMUNT:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

"Des d'avui assumeixo la funció que m'ha estat delegada i avalada per la voluntat popular el
passat 26 de maig. Treballaré per a garantir que es respecti i s'asseguri el compliment dels
dret de totes les persones, els drets dels animals, i el respecte i la cura del nostre entorn.
Amb l'objectiu enfocat en construir uns països Catalans feministes, igualitaris, justos,
animalistes i ecologistes. I sent conscient que tot això sol serà possible en un país
independent i republicà."

SECRETARI GENERAL: "D'ARA REUS (A), EL SR. DANIEL RUBIO ANGOSTO."

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidor al Sr. Rubio:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. RUBIO:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Sí, ho prometo.”

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidor. 
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El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DEL SR. RUBIO, D’ARA REUS:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

"Prometo fer-ho de forma fefaent honest i transparent defensant els drets de la meva ciutat i
de la seva ciutadania. Gràcies."

SECRETARI GENERAL: "D'ARA REUS (A), LA SRA.  DOLORS DEL MAR VÁZQUEZ PÉREZ." 

El president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o promesa del càrrec
de regidora  a la Sra. Dolors del Mar Vázquez Pérez:

«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora amb lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DE LA SRA. VÁZQUEZ:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Sí, ho prometo.”

El Sr. Prats li fa lliurament del pin i de la medalla de regidora. 

El president de la Mesa d’Edat li pregunta si vol fer ús de la paraula.

INTERVENCIÓ DE LA SRA. VÁZQUEZ, D’ARA REUS:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

"Prometo exercir amb dignitat el meu càrrec per tots I totes els ciutadans i ciutadanes de
Reus. Gràcies." 

INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Queda constituït el nou Ajuntament de Reus. A continuació, es procedeix a l’elecció de l’alcalde
o alcaldessa de la ciutat, de conformitat amb el procediment previst en l’article 196, de la Llei



                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Orgànica del règim electoral general, mitjançant el sistema de votació secreta, és a dir,
mitjançant paperetes que es dipositaran a l’urna, essent escollit alcalde o alcaldessa el candidat
o la candidata que obtingui la majoria absoluta en la primera votació. Si no s’assoleix
l’esmentada majoria serà elegit alcalde o alcaldessa el regidor que encapçali la llista més votada
en les passades eleccions.

Poden ser candidats tots els regidors que hagin encapçalat les respectives llistes.

Quins regidors i regidores que hagin encapçalat les llistes electorals presenten candidatura?.

Formulada la pregunta per part de la presidència de la Mesa de quins són els regidors que
presenten candidatures, queden proclamades les candidatures següents: 

SR. CARLES PELLICER PUNYED, DE LA CANDIDATURA JUNTS PER REUS (JXCAT-JUNTS).

SR. ANDREU MARTÍN MARTÍNEZ, DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
CANDIDATURA DE PROGRÉS – PSC-CP.

SRA. ÁNGELES DÉBORA GARCÍA CÁMARA, DE CIUDADANOS –PARTIDO DE LA
CIUDADANIA Cs.

Els regidors assistents procedeixen a la votació secreta mitjançant una papereta. Efectuat el
recompte dels vots emesos, s'obté el resultat següent: 

Vots a favor del Sr. Carles Pellicer Punyed               15 vots

Vots a favor del Sr. Andreu Martín Martínez                         5 vots 

Vots a favor de la Sra. Ángeles Débora García Cámara           3 vots

Vots nuls                                                       3 vots

Havent obtingut la majoria absoluta de vots queda proclamat alcalde-president de
l’Ajuntament de Reus el Sr. Carles Pellicer Punyed.

A continuació, el Sr. Pellicer manifesta que accepta el càrrec. 

Seguidament el president de la Mesa d’Edat formula la pregunta de jurament o
promesa del càrrec d'ALCALDE  al Sr. Pellicer:
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«Jureu o prometeu pel vostre honor i consciència de complir fidelment les obligacions del
càrrec d'ALCALDE amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut de Catalunya?»

INTERVENCIÓ DEL SR. PELLICER:

Fa ús de la paraula i manifesta el següent:

“Sí ho prometo perquè ho mana la llei.”

Assumida la presidència per l'alcalde, el Sr. Carles Pellicer Punyed, pren la paraula per a fer el
seu DISCURS DE L'ALCALDE. 

Seguidament, l’alcalde cedeix la paraula als diferents caps de les llistes amb presència a la
Corporació, de menor a major,  per a que expliquin el respectiu vot.

EN PRIMER LLOC FA EXPOSICIÓ DEL VOT EL SR. RUBIO, D'ARA REUS (A)

SEGUIDAMENT FA EXPOSICIÓ DEL VOT LA SRA. MARTA LLORENS. DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA CUP-AMUNT.

A CONTINUACIÓ FA EXPOSICIÓ DEL VOT LA SRA. GARCÍA DE CIUDADANOS –PARTIDO DE LA
CIUDADANIA Cs.

Seguidament fa EXPOSICIÓ DEL VOT el Sr. Martín, DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA –CANDIDATURA DE PROGRÉS – PSC-CP.

A continuació fa EXPOSICIÓ DEL VOT la Sra. Llauradó D'ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA -ACORD MUNICIPAL (ERC-AM).

Finalment pren la paraula l'alcalde Sr. Pellicer, i FA RÈPLICA.

Finalitzada la intervenció de l'alcalde, la massa coral de l'Orfeó Reusenc, juntament amb els
assistents, entonen el cant d’Els Segadors.

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc
aquesta acta amb el vistiplau del president.

L’alcalde                                                       El secretari general 
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