AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 04/2018
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 06
D’AGOST DE 2018
A Puigdàlber, a les 20:05 hores del dia 6 d’agost de 2018, es reuneixen a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, els regidors i regidores electes que més avall s’esmenten,
prèvia convocatòria, a l’objecte de celebrar sessió ordinària per a tractar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia, assistits per la secretària accidental de la
Corporació, M. Teresa Vallès Esteve.
REGIDORS ASSISTENTS
Miquel Vallès Esteve, alcalde accidental (CIU)
Laura Peñas Carbó, 2on tinent d’alcalde (CIU)
Martin Valverde Vacas, regidor (CIU)
Pere Tutusaus Lluch, regidor (ERC-AM)
Ramon Raventós Metres, regidor (ERC-AM)
M. Lourdes Garcia Vallès, regidora (ERC-AM)
NO ASSISTENTS / HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA

ORDRE DEL DIA
1. Prendre coneixement de la renúncia de condició d’Alcalde i regidor del Sr.
David Masdeu Baqués.
2. Elecció i proclamació de nou Alcalde.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde accidental, Miquel Vallès i Esteve, obra la sessió.
1.
Prendre coneixement de la renúncia de condició d’Alcalde i regidor del Sr.
David Masdeu Baqués.
A continuació l’Alcalde accidental Miquel Vallès dóna pas al següent punt de l’ordre
del dia, donant pas a la secretària perquè llegueixi la proposta d’acord de presa en
coneixement de la renúncia del Sr. David Masdeu i Baqués com alcalde i regidor de
l’Ajuntament de Puigdàlber.
La secretària procedeix a la lectura de la proposta:
“Vist l'escrit presentat en data 1 d’agost de 2018 pel Sr. David Masdeu i Baqués, regidor que
va resultar escollit per la candidatura de Convergència i Unió (CiU) de Puigdàlber en les
darreres eleccions municipals, en què manifesta la seva voluntat de renunciar a la condició
d’alcalde i de membre d'aquesta Corporació.
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Atès que en data 2 d’agost de 2018, també presenta renúncia al seu nomenament com a
regidor el Sr. Joan Marquès Vilageliu, persona que seguia en la llista electoral en la
candidatura presentada per Convergència i Unió de Puigdàlber.
Vist allò que disposa l'art. 9.4 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats
Locals i en els arts. 19.1.1) i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general i normes concordants, especialment en la Instrucció de la Junta Electoral Central de
10 de juliol de 2003, sobre substitució de càrrecs representatius locals,
Per tot això es proposa al Ple que adopti el següent acord:
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec d’alcalde i de regidor d'aquest
Ajuntament del Sr. David Masdeu i Baqués.
SEGON.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament del
Sr. Joan Marquès Vilageliu.
TERCER.- Declarar la vacant del lloc de regidora pertanyent al grup polític de Convergència i
Unió (CiU)
QUART.- Remetre certificació del present acord, junt amb la còpia compulsada de l'escrit de
renúncia del Sr. Joan Marquès Vilageliu, a la Junta Electoral Central als efectes de demanar
l'expedició de la credencial acreditativa de la condició de electe a favor del candidat que
correspongui, fent constar que, a parer d'aquesta Corporació, correspon cobrir la vacant a la
Sra. Maria Foix Pareta i Acero.
No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú”

La proposta resulta aprovada per unanimitat.
Una vegada aprovada la proposta, el senyor Miquel Vallès demana poder dirigir
unes paraules al Sr. David Masdeu, que es transcriuen tot seguit:
Un cop acceptada la dimissió del fins ara alcalde, voldria dir unes paraules.
Vull aprofitar aquest acte per agrair-te tota la feina feta durant aquests dinou anys
de servei públic, onze dels quals com a regidor i vuit com alcalde.
Al llarg d’aquests anys has tingut de prendre moltes decisions, unes més difícils que
d’altres , però ben segur que totes les has pres amb l’objectiu de que fossin el millor
per el poble. El resultat de totes aquestes decisions, que conjuntament vàrem i hem
pres com a govern, fan que a dia d’avui Puigdàlber sigui un poble més bonic,
modern i acollidor.
Aquesta consecució te la seva rellevància, dons si mirem enrere, recordaràs la difícil
situació econòmica que vas trobar-te quan vas accedir el càrrec, que va marcar i
molt els teus primers anys de mandat i que amb l’ajuda dels teus companys regidors,
has aconseguit adreçar, i això es molt important i molt difícil, amb un poble tant petit
com el nostre i amb tant pocs ingressos.
A vegades val la pena parar-se un segon a pensar què aportem nosaltres al nostre
poble: dons tu, David, amb l’ajuda d’altres companys, has contribuït a crear una llar
d’infants, a fer més gran l’escola Virolai, a modernitzar el Centre per donar-li una
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segona vida, a remodelar el C/ Sant Raimon de Penyafort i d’altres obres que ara no
recordo. També, encara que s’acabin de fer sense ser tu l’alcalde, tens la teva part
amb la remodelació de la Plaça Sant Andreu i la Avd. Mercè Torrescassana, tot això,
a banda de saber mantenir les instal·lacions que ja hi havien.
Tota aquesta feina no hauria estat possible sense una gran quantitat d’hores
dedicades, i això moltes vegades va en detriment de la família. Ells, la Meritxell, l’Oriol
i en Guiu, també es mereixen el nostre agraïment.
Dit això i per acabar, només em queda dir-te que ha estat un privilegi compartir amb
tu aquests tres últims anys, en els quals he après molt, sobretot del teu tarannà
tranquil i la manera sempre positiva de veure les coses.
Estic convençut que te’n vas amb la consciencia molt tranquil·la i amb el cap ben alt
per la feina feta. I això no ho dubtis, és el més important.
Personalment i parlant en nom de tot el grup, et trobarem a faltar.
Per últim, dir-te que crec que has sigut un gran alcalde de Puigdàlber.
Per tot això, David, moltes gràcies.
Finalitzades les paraules del senyor Vallès en representació del grup municipal de
CIU, demana la paraula el Sr. Ramon Raventós Mestres, del grup municipal d’ERCAM qui s’adreça al Sr. David Masdeu.
Li manifesta que des del seu grup entenen el paper i tota la tasca feta pel poble
de Puigdàlber en aquest anys, tot i no coincidir moltes vegades. És per això que
desitgen que tot li vagi molt be.
Que valoren la bona feina feta en aquests últims temps, incidint en que ha
endreçat coses que ell mateix havia contribuït a desendreçar.
Que en aquesta última legislatura la oposició ha estat molt diferent sobretot
gràcies a la bona entesa propiciada en part per la gent que ha envoltat l’equip
de govern. Tots els regidors de la Corporació n’han après, s’ha creat un bon clima
i un bon tarannà gràcies a que des de l’equip de govern s’ha fet un canvi de
política. Si be, també, esmenta que, en certs moments els ha mancat que es
trenquessin una sèrie d’estructures, decisions que s’han près només per l’equip de
govern i que a ells també hi haguessin volgut ser i que, malgrat això els hi han
donat suport.
Fa esmenta que espera que la dimissió sigui realment pel motius que ha al·legat
en el seu escrit i no d’altres i desitja de nou que tot li vagi molt be.
2.- Elecció i proclamació del nou alcalde
A continuació l’Alcalde accidental Miquel Vallès dóna pas al següent punt de l’ordre
del dia, donant la paraula a la sra. secretària qui informa que, presentada la
renúncia al càrrec d’alcalde del Sr. David Masdeu i Baqués, d’acord amb l’article
198 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, cal en
aquest acte, efectuar l’elecció i proclamació del nou alcalde.
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Tot seguit dóna lectura a l’establert a l’art. 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general on s’estableix el procediment per a la elecció de
l’alcalde.
L’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, Règim Electoral General disposa que: “A la
mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció d’ Alcalde,
d’acord amb el següent procediment:
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes.
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe.
c) Si cap d’ells no obté la dita majoria és proclamat alcalde el regidor que encapçali
la llista que hagi obtingut un major nombre de vots populars al corresponent municipi.
En cas d’empat es resoldrà per sorteig.
Als municipis compresos entre 100 i 250 habitants poden ser candidats a alcalde tots
els regidors: si algun dels candidats obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors és
proclamat electe; si cap d’ells no obtingués l’esmentada majoria serà proclamat
alcalde el regidor que hagués obtingut més vots populars a les eleccions de
regidors”.
Informa que els candidats, per a cadascuna de les llistes amb representació
municipal són el següents:
Sr. Miquel Vallès Esteve, Convergència i Unió.
Sr. Pere Tutusaus Lluch, Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Llista més votada a les darreres eleccions municipals: Convergència i Unió
La secretària pregunta si el grup de Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal presenta candidatura, responent el Sr. Pere Tutusaus Lluch que sí, que el
candidat com a cap de llista és el mateix.
Tot seguit es pregunta al grup de Convergència i Unió si presenta candidatura,
responent el Sr. Miquel Vallès Esteve que sí, que el candidat és ell.
Es procedeix, acte seguit a la votació de les candidatures presentades, Miquel Vallès
Esteve i Pere Tutusaus Lluch, cridant un per un els regidors per tal que efectuïn la
votació.
Recomptats els vots emesos, s’emet el següent resultat:
- Vots emesos: sis
- Vots vàlids: sis
Escrutini:
- Vots al candidat: Sr. Miquel Vallès Esteve (CIU): 3.
- Vots al candidat: Sr. Pere Tutusaus Lluch (ERC-AM): 3.
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Resta, per tant, proclamat alcalde electe el Sr. Miquel Vallès Esteve com a candidat
de la llista més votada en les darreres eleccions municipals (CIU).
Seguidament pren possessió del càrrec prometent, per la seva consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde, amb lleialtat al Rei, guardar i
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’estat.
El Sr. Miquel Vallès Esteve, alcalde, manifesta que, sí prometo per imperatiu legal”
A continuació, pren la paraula el senyor Miquel Vallès Esteve que agraeix l’assistència
i suport de tots. Manifesta que per ell és un orgull ser alcalde, igual que ho havia estat
el seu pare i els seus avis, del poble on ha nascut, ha crescut i on ha format la seva
família.
És molt concient que té poc temps per fer tot el que voldria però que es treballarà
per acabar totes les obres que estan en curs.
La situació econòmica de Puigdàlber ha millorat molt, passant d’un endeutament
del 118% al 42% actual. Això s’ha aconseguit gràcies a que l’any passat es va poder
cancel·lar un crèdit de Catalunya Caixa.
Aquesta baixada d’endeutament ha permès fa pocs dies aprovar una modificació
de crèdit que permetrà anar acabant projectes. Per això s’ha comptat, per
descomptat, amb els companys de l’equip de govern però també amb els membres
del grup de l’oposició. És per això que vol fer-los un agraïment públic i desitja que tot
continui com fins ara.
Per acabar diu: Espero no decebre a ningú.

En aquest moment, el Sr. David Masdeu Baqués fa entrega de la bara d’alcalde al Sr.
Miquel Vallès Esteve.
I sense més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la present sessió, aixecant-se
la sessió a les 20:41 hores. I per a què quedi constància del que s’hi ha tractat i dels
acords presos, estenc aquesta acta amb el vist i plau del President, a Puigdàlber, a 6
d’agost de 2018
Vistiplau
L’Alcalde

La Secretària-acctal.

