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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL DIA 13 DE JUNY 
DE 2015 AMB MOTIU DE LA CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT I L'ELECCIÓ 
D'ALCALDE 
 

Ref: Ple 05/15 
 
 
A la vila de Riudoms, essent les dotze hores del migdia del dia tretze de juny de dos mil 
quinze es reuneixen al Saló de Sessions de la Casa de la Vila els regidors escollits a 
les últimes eleccions municipals convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de  
març, i proclamats electes per la Junta Electoral de Zona de Reus, amb assistència de 
la Secretària-Interventora de la Corporació, Marta Cuesta García, amb l'objecte de 
procedir a la constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
article 37.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i l’Ordre 
GRI/149/2015, de 21 de maig, del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix que les 
corporacions municipals es constituiran, en sessió pública, el dia 13 de juny a les 12.00 
hores al Saló de Sessions de la Casa Consistorial. 
 
 
El desenvolupament de la sessió seguirà l'ordre del dia fixat que és el següent: 
 
1. Constitució de la Mesa d'Edat. 
2. Comprovació de credencials i presa de possessió del càrrec de regidors. 
3. Declaració de constitució de la Corporació. 
4. Donar compte per part de la secretària interventora de les existències dels valors 

dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la Corporació, 
ens depenents i altres entitats de participació municipal. 

5. Elecció de l'Alcalde. 
6. Presa de possessió de l'Alcalde. 
7. Torn d’intervenció dels grups polítics. 
8. Acte de cloenda de la sessió. 
 
 
Comença la sessió amb la intervenció de la Secretària Interventora: 
 
“Bon dia i benvinguts a la sessió extraordinària del Ple en motiu de la constitució de 
l’Ajuntament i l’elecció de l’Alcaldia per la Legislatura 2015-2019. 
 
L’article 195.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
estableix que les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia 
posterior a la celebració de les eleccions. 
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No obstant, no fixa l’hora de celebració d’aquesta sessió constitutiva, a tal efecte i 
segons l’Ordre de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Cataluña 
GRI/149/2015, de 21 de maig, per la qual s'estableix amb caràcter supletori la fixació de 
l'hora per a la sessió constitutiva de les corporacions municipals de Catalunya; 
estableix que les corporacions municipals es constituiran, en sessió pública, el dia 13 
de juny  a les 12.00 hores al Saló de Sessions de la Casa Consistorial. 
  
Segons el resultat de les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig del 2015 i 
l’Acta de Proclamació dictada per la Junta Electoral de Zona en data 8 de juny de 2015; 
es procedeix a constituir la Mesa d'Edat prevista a l’article 195.2 de la Llei orgànica 5del 
règim electoral general, la qual estarà integrada pels regidors electes de major i menor 
edat, que es trobin presents en aquesta acte, actuant de Secretària la Secretaria-
Interventora de la Corporació. 
 
Aquesta Mesa presidirà la sessió fins el moment en què, com a conseqüència de 
l'elecció, sigui proclamat l'Alcalde i prengui possessió del càrrec. 
 
La Mesa comprovarà les credencials que presentin els candidats electes i les 
confrontarà amb la certificació que la Junta Electoral de Zona ha fet arribar a 
l'Ajuntament i a continuació els donarà possessió del seu càrrec. 
 
Serà requisit imprescindible i previ a la presa de possessió presentar davant aquesta 
Secretaria declaració de béns patrimonials, causes de possible incompatibilitat i 
activitats que us proporcionin o puguin proporcionar ingressos, en compliment d’allò 
que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local.  
 
Per adquirir la plena condició del càrrec de Regidor, els candidats electes hauran de 
jurar o prometre el compliment de les seves obligacions, d'acord amb la fórmula legal 
establerta a l’article 108.8 LOREG per poder accedir a la plena condició de càrrec 
públic. 
 
Finalitzada la presentació de credencials i de presa de possessió del càrrec de regidor, 
el president de la Mesa, si han acudit tots els regidors, declararà constituïda la 
Corporació 2015-2019.  
 
Seguidament per part de la secretària - interventora es procedirà a informar de les 
existències dels valors dipositats i de l’inventari  municipal de la corporació , ens 
dependents i altres entitats de participació municipal. 
 
A continuació es procedirà a l'elecció de l'Alcalde, i finalment els portaveus dels grups  
dels grups polítics  explicaran el seu vot. 
 



3 

 

Es procedeix a la formació de la Mesa d’Edat”. 
 
 
1/. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT. 
 

Continua la Secretària amb la sessió indicant que: 

 

“I en primer lloc, llegirem l'Acta de proclamació enviada per la Junta Electoral de Zona 

indicant quins han estat els candidats electes. 

 

Prèviament, tots tretze regidors han manifestat que no tenen cap incompatibilitat amb 
l’exercici de càrrec públic i han fet, davant d’aquesta secretaria, la declaració dels seus 
bens patrimonials i activitats professionals. Aquesta declaració és tornarà a fer el darrer 
dia del seu mandat. 

 

Així doncs, i pel mateix ordre que ha estat tramesa l’Acta de Proclamació, seguidament 

anomenaré els candidats electes: 

 

Ordre  Nom candidats electes    Candidatura  

 

1  Josep M. Cruset Domènech  Convergència i Unió 

2  Xavier Gallego Seuba   Convergència i Unió 

3  Verònica Torres Ferrant   Convergència i Unió 

4  Maria Cros Torrents      Convergència i Unió 

5   Jordi Domingo Ferré   Convergència i Unió 

6   Carles Garcia Jardi    Convergència i Unió 

7  Montserrat Corts Vilaltella   Convergència i Unió 

8  Sergi Pedret Llauradó   Convergència i Unió 

9  Mireia Massó Ametller   Convergència i Unió 

10  Pere Campíñez Salas Candidatura Unitat Popular/ Poble actiu 

11  Roser Torres Sanz    Candidatura Unitat Popular/Poble actiu 

12  Jordi Ortiz Boria   ERC/AVANCEM/Acord Municipal 

13  Marcel·lí Garriga Masdeu  ERC/AVANCEM/Acord Municipal 

 

A la vista de la data de naixement de tots els candidats, la Mesa d'Edat quedarà 

integrada pels següents membres: 
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· Sr. Jordi Domingo Ferré,  candidat electe de major edat. 

· Sr. Xavier Gallego Seuba, candidata electe de menor edat. 

· Marta Cuesta, Secretària Interventora de la Corporació. 

 

Prèviament, a la formació de la Mesa, els dos candidats electes hauran de presentar el 

DNI per acreditar la seva personalitat, la credencial, i fer el jurament o promesa del 

càrrec de regidor; de conformitat amb l’article 108.8 de la LOREG i l’Acord de la Junta 

Electoral Central de data 24 de maig de 2015. A continuació passaran a fer aquest 

jurament així com la presentació de les credencials la resta de regidors. 

 

Així doncs que passi el Sr Jordi Domingo Ferré”. 

 

Comprovades les credencials per Secretaria es passa a prestar jurament per part del 

Sr. Jordi Domingo Ferré: 

 

“Jo, Jordi Domingo Ferré juro per la meva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Riudoms i per imperatiu legal amb 

lleialtat al Rei i al President de la Generalitat i respectar i fer respectar la Constitució i 

l’Estatut d’Autonomia”. 

 

Un cop fet el jurament, el Sr. Jordi Domingo Ferré realitza una pausa sense abandonar 

el faristol i expressa: 

 

“I manifesto per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana 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 del 2015 per exercir l’autodeterminació 

del nostre poble i per proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat 

català lliure i sobirà”. 

 

Acabat el seu parlament es retira i pren seient a la Presidència de la Mesa d’Edat 

continuant la formació de la Mesa. 

 

La Secretària crida al Sr. Xavier Gallego Seuba. Comprovades les credencials per la 

Secretaria, el Sr. Xavier Gallego Seuba passa a prestar jurament: 
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“Jo, Xavier Gallego Seuba prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 

les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Riudoms i per imperatiu legal 

amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat i respectar i fer respectar la 

Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 

 

Un cop fet el jurament, el Sr. Xavier Gallego Seuba  realitza una pausa sense 

abandonar el faristol i expressa: 

 

“I manifesto per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana que resto a disposició 

del nou Parlament que sorgeixi, del Govern de la Generalitat de Catalunya a les  

eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 

per proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat català lliure i sobirà”. 

 

Acabat el seu parlament es retira i pren seient a la Presidència de la Mesa d’Edat 

continuant amb la Sessió. 

 

La Secretària declara constituïda la Mesa d’Edat i passa al segon punt de l’ordre del 

dia: la Comprovació de credencials, i presa de possessió del càrrec de regidors.  

 

 
 
2/. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS I PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE 
REGIDORS. 
 

Pren la paraula i dirigeix la sessió a partir d’aquest moment el President de la Mesa 

d’Edat el Sr. Jordi Domingo Ferré: 

 

“Actuant, com a President de la Mesa d’edat: 

 

Així doncs, a continuació, passem a cridar la resta de candidats electes perquè 

accedeixin al càrrec de regidor, també mitjançant l’acte de presa de possessió.  

 

Seguint l'ordre establert segons obtenció de les regidores i nombre de vots indicats a 

l'acta de la Junta Electoral de Zona, han de comparèixer, mostrar el DNI i la credencial i 

jurar o prometre el càrrec els següents senyors: 
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Sr. Josep Maria Cruset Domènech” 

 

El Sr. Josep Maria Cruset Domènech presenta les credencials a la Secretaria i passa a 

prestar jurament: 

 

“Jo, Josep Maria Cruset Domènech juro per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Riudoms i per 

imperatiu legal amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat i respectar i fer 

respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 

 

Finalitzat el Jurament, el Sr. Jordi Domingo com a President de la Mesa li pregunta: 

 

“Vol expressar alguna cosa més?” 

 

Pren la paraula novament el Sr. Josep Maria Cruset Domènech: 

 

“Sí, manifesto per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana que resto a 

disposició del nou Parlament que sorgeixi, del Govern de la Generalitat de Catalunya a 

les  eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre 

poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat català lliure i 

sobirà”. 

 

Acabat el seu parlament es retira i pren a la Taula presidencial del Saló de Plens i el 

President de la Mesa crida a la Sra. Verònica Torres Ferrant que presenta les 

credencials a la Secretaria i passa a prestar jurament: 

 

“Jo, Verònica Torres Ferrant juro per la meva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Riudoms i per imperatiu legal 

amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat i respectar i fer respectar la 

Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 

 

Finalitzat el Jurament, el Sr. Jordi Domingo com a President de la Mesa li pregunta: 

 

“Vol expressar alguna cosa més?” 
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Pren la paraula novament el Sra. Verònica Torres Ferrant: 

 

“Sí, manifesto per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana que resto a 

disposició del nou Parlament que sorgeixi, del Govern de la Generalitat de Catalunya a 

les  eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre 

poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat català lliure i 

sobirà”. 

 

Acabat el seu parlament es retira i pren a la Taula presidencial del Saló de Plens i el 

President de la Mesa crida a la Sra. Maria Cros Torrents   que presenta les credencials 

a la Secretaria i passa a prestar jurament: 

 

“Jo, Maria Cros Torrents  prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Riudoms i per imperatiu legal 

amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat i respectar i fer respectar la 

Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 

 

Finalitzat el Jurament, el Sr. Jordi Domingo com a President de la Mesa li pregunta: 

 

“Vol expressar alguna cosa més?” 

 

Pren la paraula novament el Sra. Maria Cros Torrents: 

 

“Sí, manifesto per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana que resto a 

disposició del nou Parlament que sorgeixi, del Govern de la Generalitat de Catalunya a 

les  eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre 

poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat català lliure i 

sobirà”. 

 

Acabat el seu parlament es retira i pren a la Taula presidencial del Saló de Plens i el 

President de la Mesa crida al Sr. Carles Garcia Jardi que presenta les credencials a la 

Secretaria i passa a prestar jurament: 
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“Jo, Carles Garcia Jardí prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Riudoms i per imperatiu legal amb 

lleialtat al Rei i al President de la Generalitat i respectar i fer respectar la Constitució i 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 

 

Finalitzat el Jurament, el Sr. Jordi Domingo com a President de la Mesa li pregunta: 

 

“Vol expressar alguna cosa més?” 

 

Pren la paraula novament el Sr. Carles Garcia Jardí: 

 

“Sí, manifesto per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana que resto a 

disposició del nou Parlament que sorgeixi, del Govern de la Generalitat de Catalunya a 

les  eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre 

poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat català lliure i 

sobirà”. 

 

Acabat el seu parlament es retira i pren a la Taula presidencial del Saló de Plens i el 

President de la Mesa crida a la Sra. Montserrat Corts Vilaltella que presenta les 

credencials a la Secretaria i passa a prestar jurament: 

 

“Jo, Montserrat Corts Vilaltella juro per la meva consciència i honor complir fidelment 

les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Riudoms i per imperatiu legal 

amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat i respectar i fer respectar la 

Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 

 

Finalitzat el Jurament, el Sr. Jordi Domingo com a President de la Mesa li pregunta: 

 

“Vol expressar alguna cosa més?” 

 

Pren la paraula novament el Sra. Montserrat Corts Vilaltella: 

 

“Sí, manifesto per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana que resto a 

disposició del nou Parlament que sorgeixi, del Govern de la Generalitat de Catalunya a 

les  eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre 
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poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat català lliure i 

sobirà”. 

 

Acabat el seu parlament es retira i pren a la Taula presidencial del Saló de Plens i el 

President de la Mesa crida al Sr. Sergi Pedret Llauradó que presenta les credencials a 

la Secretaria i passa a prestar jurament: 

 

“Jo, Sergi Pedret Llauradó prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 

les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Riudoms i per imperatiu legal 

amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat i respectar i fer respectar la 

Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 

 

Finalitzat el Jurament, el Sr. Jordi Domingo com a President de la Mesa li pregunta: 

 

“Vol expressar alguna cosa més?” 

 

Pren la paraula novament el Sr. Sergi Pedret Llauradó: 

 

“Sí, manifesto per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana que resto a 

disposició del nou Parlament que sorgeixi, del Govern de la Generalitat de Catalunya a 

les  eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre 

poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat català lliure i 

sobirà”. 

 

Acabat el seu parlament es retira i pren a la Taula presidencial del Saló de Plens i el 

President de la Mesa crida a la Sra. Mireia Massó Ametller que presenta les 

credencials a la Secretaria i passa a prestar jurament: 

 

“Jo, Mireia Massó Ametller prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 

les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Riudoms i per imperatiu legal 

amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat i respectar i fer respectar la 

Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 

 

Finalitzat el Jurament, el Sr. Jordi Domingo com a President de la Mesa li pregunta: 
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“Vol expressar alguna cosa més?” 

 

Pren la paraula novament el Sra. Mireia Massó Ametller: 

 

“Sí, manifesto per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana que resto a 

disposició del nou Parlament que sorgeixi, del Govern de la Generalitat de Catalunya a 

les  eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre 

poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat català lliure i 

sobirà”. 

 

Acabat el seu parlament es retira i pren a la Taula presidencial del Saló de Plens i el 

President de la Mesa crida al Sr. Pere Campíñez Salas que presenta les credencials a 

la Secretaria i passa a prestar jurament: 

 

“Jo, Pere Campíñez Salas prometo per la meva consciència i honor complir fidelment 

les obligacions del càrrec de regidor a l’Ajuntament de Riudoms i per imperatiu legal 

amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat i guardar i fer guardar la Constitució i 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 

 

Finalitzat el Jurament, el Sr. Jordi Domingo com a President de la Mesa li pregunta: 

 

“Vol expressar alguna cosa més?” 

 

Pren la paraula novament el Sr. Pere Campíñez Salas: 

 

“Sí, manifesto per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana que resto a 

disposició del nou Parlament que sorgeixin, del Govern de la Generalitat de Catalunya 

a les  eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre 

poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat català lliure i 

sobirà”. 

 

Acabat el seu parlament es retira i pren a la Taula presidencial del Saló de Plens i el 

President de la Mesa crida a la Sra. Roser Torres Sanz que presenta les credencials a 

la Secretaria i passa a prestar jurament: 
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“Jo, Roser Torres Sanz prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Riudoms i per imperatiu legal 

amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat i guardar i fer guardar la Constitució i 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 

 

Finalitzat el Jurament, el Sr. Jordi Domingo com a President de la Mesa li pregunta: 

 

“Vol expressar alguna cosa més?” 

 

Pren la paraula novament la Sra. Roser Torres Sanz: 

 

“Sí, manifesto per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana que resto a 

disposició del nou Parlament que sorgeixin, del Govern de la Generalitat de Catalunya 

a les  eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre 

poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat català lliure i 

sobirà”. 

 

Acabat el seu parlament es retira i pren a la Taula presidencial del Saló de Plens i el 

President de la Mesa crida al Sr. Jordi Ortiz Boria que presenta les credencials a la 

Secretaria i passa a prestar jurament: 

 

“Jo, Jordi Ortiz Boria prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Riudoms i per imperatiu legal amb 

lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

I com a català i republicà complir i fer complir l’Estatut d’Autonomia i guardar lleialtat al 

Parlament de Catalunya com a màxima institució de la nostra nació”. 

 

Acabat el seu parlament es retira i pren a la Taula presidencial del Saló de Plens i el 

President de la Mesa crida al Sr. Marcel·lí Garriga Masdeu que presenta les 

credencials a la Secretaria i passa a prestar jurament: 

 

“Jo, Marcel·lí Garriga Masdeu prometo per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Riudoms amb lleialtat 

al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. I com a 
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català complir i fer complir l’Estatut d’Autonomia i guardar lleialtat al Parlament de 

Catalunya com a màxima institució de la nostra nació”. 

 

El Sr. Jordi Domingo Ferre determina que “actuant com a President de la Mesa es dóna 

per tancat aquest punt i es passa al tercer punt de l’ordre del dia: es pot fer la 

declaració de constitució de l’Ajuntament”. 

 
 
3/. DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ. 
 
Continua el Sr. Jordi Domingo Ferre: 
 

“Tenint en compte que han acudit tots els candidats i candidates electes, que han 

acreditat la seva personalitat mitjançant la presentació del DNI i de la credencial 

corresponent i que han fet el jurament o promesa del càrrec de regidor o regidora, el 

President de la Mesa d'Edat declara constituïda la Corporació de l’Ajuntament de 

Riudoms per la legislatura 2015-2019”. 

 
Es fa un silenci i comencen els aplaudiments. 
 
 
4/. DONAR COMPTE PER PART DE LA SECRETÀRIA INTERVENTORA DE LES 
EXISTÈNCIES DELS VALORS DIPOSITATS, DE LLURS JUSTIFICANTS I DE 
L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS DE LA CORPORACIÓ, ENS DEPENENTS I 
ALTRES ENTITATS DE PARTICIPACIÓ MUNICIPAL. 
 
El Sr. Jordi Domingo Ferre passa la paraula a la Secretària-Interventora per a que doni 
compte de les existències i valors depositats. 
 
Pren la paraula la Secretaria-Interventora: 
 

“L'article 36.2 del Reial Decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals disposa que 

els Secretaris i Interventors adoptaran les mesures oportunes perquè el dia de la 

constitució de les noves corporacions s'efectuï un arqueig i estiguin preparats i 

actualitzats els justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de la 

corporació i altres ens, dipositats a la Caixa Municipal o en entitats bancàries. 

Igualment, s'haurà de preparar la documentació relativa a l'Inventari de Béns de la 

Corporació. 
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Així doncs, s'ha confeccionat l'acta d'arqueig de les existències en caixa i la conciliació 

de saldos dels diferents comptes corrents amb què operen: 

 

 l'Ajuntament de Riudoms 

 Organisme Autònom: Patronat de la Fira de l’Avellana, 

 Entitat pública  empresarial Riudoms Gestió, 

 Entitat pública  empresarial Riudoms Serveis,  

 Fundació Gaudí,  

 

Aquests certificats es posen a disposició de la nova Corporació per tal que puguin 

ser consultats.  

 

També s'han preparat i estan a disposició els següents informes i estats: 

 

 Estat del deute, a data d'avui dels préstecs que té concertats l'Ajuntament. 

 Estat acreditatiu de la recaptació que gestiona el Servei de Base de la Diputació de 

Tarragona. 

 Estat acreditatiu de la recaptació que  gestiona directament l'Ajuntament. 

 Pressupost municipal consolidat així com relatiu a l’Ajuntament de Riudoms, tant en 

Ingressos com en Despeses, Entitats Públiques Empresarials, i del patronat de la 

Fira de l’Avellana. 

 Estat de previsió d’ingressos i despeses de la Fundació Gaudí. 

 

Així mateix, s'ha actualitzat el Llibre Inventari de Béns de la Corporació, el qual també 

es troba a la disposició dels nous regidors”. 

 

No realitzant-se consultes o preguntes es passa al següent punt de l’ordre del dia. 
 
5/. ELECCIÓ DE L’ALCALDE. 
 
El Sr. Jordi Domingo Ferre passa la paraula a la Secretària-Interventora per a que doni 
compte del procediment d’elecció de l’Alcaldia. 
 
Pren la paraula la Secretaria-Interventora: 
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“De conformitat amb l’article 196 es determina que en 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 llistes corresponents. 

Seran candidats, doncs: 

 

 Josep M. Cruset Domènech que encapçala la llista de CIU (convergència i unió) 

 Pere Campíñez Salas, que encapçala la llista del Candidatura Unitat Popular/PA 

(POBLE ACTIU) 

 Jordi Ortiz Boria, que encapçala la llista d'ERC – AVANCEM – AM (Acord 

Municipal) 

 

b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta de vots dels regidors,  serà proclamat 

Alcalde. 

 

c) Si cap d'ells obté la majoria absoluta serà proclamat Alcalde el regidor que 

encapçali la llista més votada. En cas d'empat es resoldrà per sorteig. 

 

 El número de vots obtinguts en el municipi per les diferents llistes és el següent: 

 

 · Convergència i Unió             2.054 vots 

· Candidatura Unitat Popular/PA (POBLE ACTIU)  590 vots 

 · ERC – AVANCEM – AM (Acord Municipal)   411 vots”. 

 

Pren la paraula el Sr. Jordi Domingo Ferré: 

 

“S'utilitzarà el sistema de votació secreta, ja que aquest és el que s'utilitza per a 

l'elecció o destitució de persones d’acord amb la legislació vigent. 

 

Si una papereta no conté cap senyal, s'entendrà que és un vot en blanc. Si una 

papereta conté més d’un senyal, es considerarà un vot nul. 

 

La crida per a efectuar la votació seguirà el mateix ordre establert a l'acta de la Junta 

Electoral de Zona, a excepció dels membres de la Mesa que votaran en últim terme. 
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Srs. Regidors, tenen a la seva disposició les paperetes amb el nom dels candidats a 

Alcalde i els sobres per poder procedir a la votació”. 

El Sr. Jordi Domingo Ferré crida per l’ordre establert i de presa de possessió i 

seguidament es realitza la votació dels membres de la Mesa d’Edat. 

 

Finalitzada la votació, el president de la Mesa d'Edat efectua l'escrutini, que dóna el 
següent resultat: 
 
 · Josep Maria Cruset Domènech            9 vots 
 · Pere Campíñez Salas    2 vots 
 · Jordi Ortiz Boria      2 vots 
 

Pren la paraula el Sr. Jordi Domingo Ferré: 

 
 “Es proclamat Alcalde el Sr. Josep M. Cruset Domènech per majoria absoluta”. 
 
(Aplaudiments) 
 
6/. PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE. 
 

El Sr. Jordi Domingo Ferré indica que: 

 

“En el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició del càrrec, l'Alcalde 

elegit haurà de jurar o prometre el càrrec davant l'Ajuntament d'acord amb la fórmula 

general establerta per a la presa de possessió dels càrrecs públics conforme l’article 

108.8 LOREG. 

 

Prego que el Sr. Josep M Cruset Domènech es dirigeixi a la Mesa. 

 

Accepta vostè el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Riudoms?”. 

 
El Sr. Josep M Cruset Domènech contesta: “Si, accepto”. 
 
El Sr. Jordi Domingo indica: “Prego doncs que procedeixi a fer el jurament o promesa”. 
 
El Sr. Josep M Cruset Domènech jura el càrrec: 
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“Jo, Josep Maria Cruset Domènech juro per la meva consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Riudoms i per 

imperatiu legal amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat i respectar i fer 

respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 

 

El Sr. Jordi Domingo com a President de la Mesa li pregunta: 

 

“I Vol expressar alguna cosa més?” 

 

Pren la paraula novament el Sr. Josep Maria Cruset Domènech: 

 

“Si, com Alcalde manifesto per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana que 

resto a disposició del nou Parlament que sorgeixi, del Govern de la Generalitat de 

Catalunya a les  eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l’autodeterminació 

del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat català 

lliure i sobirà”. 

 
El Sr. Jordi Domingo anuncia que amb el jurament fet, pot ocupar doncs la Presidència 
d’aquest Ple. 
 
El Sr. Jordi Domingo dona la vara de mando al Sr. Josep Maria Cruset Domènech que 
la presenta al poble i comencen els aplaudiments. 
 
 
7/. TORN D’INTERVENCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS. 
 
 
Finalitzat l'acte de constitució de l'Ajuntament i d'elecció d'Alcalde, pren  seient a la 
cadira de Presidència del Saló de Plens l’Alcalde Sr. Josep Maria Cruset Domènech i 
pren la paraula: 
 
“Bé tot seguit passarem la paraula als candidats de cadascuna de les opcions 
polítiques per tal que expressin el sentit del seu vot o tot allò que vulguin manifestar. 
Per tant el primer en intervenir serà el Sr. Jordi Ortiz Boria”. 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Ortiz Boria: 
 
“Bon dia a tothom, 
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Abans de res donar les gràcies als familiars, amics i veïns assistents a l'acte d'avui, els qui 
juntament amb les 3.242 persones que van votar el passat 24 de maig, han fet possible la 
distribució de la composició del ple pels propers quatre anys. 
 
Felicitem als restants onze regidors i regidores per la seva elecció, i en especial a les sis noves 
incorporacions que des de ja, inicien una de les tasques més apassionants que un riudomenc 
pot efectuar, com és la de servir als veïns del nostre estimat poble. Que tinguem molta sort en 
el camí que avui comencem junts. 
 
Felicitar al nou grup municipal que s'incorpora a l'Ajuntament, la CUP pels seus bons resultats 
en les passades eleccions municipals. 
 
I evidentment, la nostra felicitació al grup municipal de CIU. Una àmplia majoria de riudomencs i 
riudomenques els hi van donar suport i han permès que el Josep Maria fos novament l'alcalde. 
Sr. Cruset enhorabona per la victòria i per la reelecció com a alcalde. Li desitgem molts èxits 
per aquesta nova legislatura. 
 
Volem agrair a les 411 persones que ens van donar la confiança en les passades eleccions 
municipals, ells són la força que ens encoratja a assumir el càrrec, que el desenvoluparem amb 
lleialtat, responsabilitat i treballant intensament, presentant propostes -com sempre hem fet- per 
millorar la qualitat de vida i dels serveis dels veïns de Riudoms. 
 
També agrair als companys de candidatura i molts altres veïns de Riudoms que van participar 
activament en la darrera campanya electoral, sense ells i sense la feina de les anteriors 
persones que han estat regidors, avui no ocuparíem dos seients en aquest Saló de Plens. Vagi 
per tots ells, el nostre profund agraïment.  
 
Avui s'enceta una nova legislatura, una nova etapa. Els quatre anys que tenim per endavant, 
vistos els resultats de les passades eleccions, ens exigiran a ser més transparents en les 
nostres decisions. En la reunió mantinguda el passat dimecres amb representants del grup 
municipal de CIU, ens van explicar algunes de les primeres mesures que es duran a terme. La 
sintonia d'aquestes ens agraden molt, la creació d'una comissió per redactar un Reglament 
Orgànic Municipal (ROM), ficar una bústia a l'Ajuntament per cada grup municipal o facilitar un 
despatx a tots els grups municipals de la corporació, a l'Epicentre Gaudí, per tal de rebre visites 
dels veïns de Riudoms, són decisions molt valorades per la nostra candidatura, però val a dir, 
que algunes d'aquestes decisions no són concessions, sinó que la Llei els obliga i d'altres són 
compromisos, a què es van arribar en la passada legislatura, després de la presentació de 
propostes efectuades pels anteriors regidors d'ERC i PSC. 
 
També valorem l'oferiment d'arribar a acords puntuals. Val a dir que el nostre grup sempre ha 
estat, està i estarà a disposició de l'equip de govern en tots aquelles temes que siguin d'interès 
general. Des d'avui estenem la mà a l'equip de govern, volem aportar idees i col·laborar en 
temes que millorin la qualitat dels serveis i dels veïns de Riudoms. Ho farem des del compromís 
amb el que ens vam presentar a les eleccions que no és altre que el de servir de manera lleial a 
tot el poble de Riudoms. 
 
Probablement ha faltat més aproximacions entre vostès i nosaltres, que facin referència a 
qüestions programàtiques. Nosaltres - igual que vostès - estem aquí per treballar pel benestar 
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dels riudomencs i per fer-ho disposem d'un programa amb un seguit de plantejaments i 
propostes. Entenem que en aquesta aproximació han faltat tractar punts programàtics i com 
encara no ens han explicat quines seran les prioritats del nou equip de govern i els principals 
eixos del nou mandat, hem decidit presentar la nostra candidatura. Volem respectar aquelles 
persones que ens van donar el seu recolzament. 
 
Vostès disposen d'una àmplia majoria, per governar en solitari i així ho faran com ho han fet 
gairebé sempre. A nosaltres ens trobaran al seu costat, com sempre hem fet, cada vegada que 
es plantegi una proposta o una acció que benefici al nostre poble, a Riudoms. 
 
Farem, com sempre, una oposició constructiva, respectuosa en les formes, i contundent, si 
alguna vegada cal, en el fons, defensant si es produeixen tractes perjudicials o injustos per 
veïns de Riudoms. De totes maneres, esperem que aquests fets no es produeixen. 
 
Lluitarem cada dia d'aquesta legislatura perquè aquest ajuntament sigui transparent i obert al 
poble .Som servidors, humils servidors, i des d'aquesta convicció desenvoluparem la nostra 
tasca política, posant sempre Riudoms per damunt de qualsevol interès particular o de 
qualsevol altre interès de partits, Consells Comarcals o Diputacions..., res ens distraurà del 
nostre compromís amb Riudoms. 
 
Tenim idees, tenim programa, tenim equip i som lleials al nostre poble... Reiterem la nostra mà 
estesa tant a l'equip de govern com a l'altre grup polític de la corporació. Si algunes coses es 
treballen conjuntament, serem més forts, per tant quan vulguin, podem quedar per assentar les 
bases. 
 
Volem que aquesta nova etapa que avui s’inicia sigui la de la igualtat d’oportunitats per aquelles 
persones que tenen situacions desafavorides i la de la veritable participació ciutadana en les 
decisions municipals. Tal com afirmàvem en el nostre programa, actuarem en conseqüència, 
oferint dedicació i compromís. 
 
Molta sort a tots!! 
 
Visca Riudoms i visca Catalunya lliure!!” 

 
Es produeix un silenci i aplaudiments. 
 
A continuació, l’Alcalde cedeix la paraula al Sr. Pere Campíñez Salas, en representació 
de Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu, que, literalment, diu: 
 
“Bon dia a tothom,  
 
Primerament donar les gràcies a tothom que ha confiat i ha dipositat el seu vot per a donar 
recolzament a la Candidatura d’Unitat Popular. Ens estrenem en aquest Saló de Plens, en la 
voluntat de treballar pel poble i per tothom, des d’una altra opció i des d’una altra perspectiva 
política. És una mica tot just comença i que ens plantegem a llarg termini. 
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El segon agraïment és per familiars i entorns per donar-nos aquest gran suport sobretot amb la 
preparació de la campanya i del programa i de tots els que hem estat. I als familiars 
especialment perquè en els moments durs és qui més ho ha patit. 
 
A nivell de l’elecció de la CUP a l’Ajuntament nosaltres tenim 3 eixos clars, el primer és la 
transparència. Un cop agafem l’acta de regidor ens permet tenir accés a tota la informació 
municipal i el primer que volem fer és tenir accés a aquesta informació i un cop la tinguem el 
primer que farem es ficar-la a disposició de tota la ciutadania o sigui expressar-la sense 
miraments, per a que la gent pugui tenir opinió i pugui saber que es fa amb la gestió municipal. 
No hem de tenir por a la transparència. 
 
La segona pota és la participació. Creiem que hi ha altres maneres de fer política, noves 
maneres diferents i creiem que s’han d’activar nous canals de participació amb agents 
implicats, amb les entitats, amb els veïns, amb tothom; creiem que ha de sortir més enllà dels 
13 regidors i de la corporació. 
 
S’ha d’anar a buscar aquest model de poble i per últim el model de poble que nosaltres també 
tenim (un de diferent) i que intentarem en la mesura possible consensuar i treballar per a poder-
ho fer. El primer en quant a cohesió social de tots els veïns no diferenciar entre bons i dolents, 
d’una part de l’altra, tots som igual de riudomencs, tinguem la ideologia que tinguem, visquem 
on visquem. 
 
L’altra és una aposta ferma per la promoció i la protecció dels nostres valors que creiem, des 
de l’agricultura, des del patrimoni, des de la cultura... 
 
I l’últim un desenvolupament sostenible que passa per temes de protecció del medi ambient, de 
moratòries urbanístiques, de planificació i ordenació del territori... 
 
Aquestes tres potes seran les bàsiques que nosaltres ens hem marcat com a objectiu aquesta 
legislatura. 
 
Però, fóra de l’Ajuntament com a Candidatura d’Unitat Popular seguirem treballant i apostant 
per la Unitat Popular també amb tres eixos bàsics. 
  
El primer es l’assumpció del Codi Ètic que nosaltres ja hem fet públic durant la campanya. És 
un Codi Ètic que creiem i fem exprés aquí davant de tot el Plenari perquè totes les forces s’hi 
sumin per un tema de regeneració democràtica i regeneració política de les institucions; és 
plantejar i fer publicar el pressupost de la campanya, limitar els mandats com a màxim a 8 
anys, transparència total, limitació dels sous i tots aquests números que fan que sigui més 
propera la política a la ciutadania; creiem que és un codi ètic que nosaltres l’hem ficat damunt 
de la taula a la nostra campanya i el fem extensible en aquest primer ple de constitució als 
altres els grups municipals. 
 
La segona és un compromís ferm amb la nació amb els països catalans, amb la independència 
i el socialisme i els països catalans, hem fet el jurament i hem fet l’acotació de l’AMI, som un 
ajuntament de l’Associació de Municipis per la Independència ens tindran al costat, ens han 
tingut sempre en totes les lluites per a la plena sobirania del nostre poble i així seguirem fent-
ho. 
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I, per últim, serem altaveu de la ciutadania volem que ens utilitzin, estem aquí per expressar la 
voluntat del poble i de tots els veïns i la gent que hi ha al carrer i per tant, nosaltres volem 
utilitzar aquest altaveu per ser l’altaveu dels moviments socials, de les lluites, de les injustícies 
que estan al carrer.. 
 
Aprofito ja com a últim dir que fins avui no hem tingut presa d’acta de regidor  però si que ja ens 
han comunicat i ens han vingut a buscar molta gent, primer que res per les lluites i les 
injustícies a nivell laboral el Josep Maria Guasch d’Alcover, regidor d’Alcover per la CUP ahir va 
ser acomiadat just el dia d’abans del Ple de constitució; el Pol Sancho és un treballador 
riudomenc que treballa en un celler del Montsant i el tema que vam signar tots els candidats a 
l’alcaldia de les CUP del Camp que és el compromís de les escales amb els treballadors de 
Movistar que és el primer que mirarem a veure si aquí tenim o no contractats aquests serveis i 
d’altres lluites a nivell més local. Com poden ser veïns de l’Hort del Coques que la setmana 
passada van tenir petits incidents per poder accedir a casa seva, la plataforma del Freixe que 
ha tornat a sortir després d’uns anys parada per un tema de denúncies i d’imputacions a 
l’Alcalde de les Borges i president del Consell Comarcal  i per últim a la “Calderera” per un tema 
de reivindicació de la Festa de Barris aquí a la Plaça de l’Om. 
 
Per tots ells aprofitarem aquest micròfon, estem a disposició de tothom i moltes gràcies”. 

 
Es produeix un silenci i aplaudiments. 
 
Pren la paraula novament l’Alcalde Sr. Josep Maria Cruset Domènech: 
 
“Molt bé. Moltes gràcies Srs. Regidors de l’Ajuntament de Riudoms, regidors i alcalde 
d’anteriors legislatures, familiars, veïns de Riudoms: 
 
Molt bon dia a tothom i les primer paraules com Alcalde son moltíssimes gràcies per 
acompanyar-nos en aquest Ple de Constitució de l’Ajuntament de Riudoms. 
 
Dissabte dia 13 de juny a les 12 del migdia. En aquest moment, al mateix dia i a la mateixa 
hora, tots els ajuntaments del país s’estan constituint. Sense cap mena de dubte, una expressió 
contundent de la democràcia més propera als ciutadans que existeix en aquest moment que 
son les eleccions municipals.  
 
Aquí a Riudoms, com als altres pobles, després d’escoltar la veu dels veïns de Riudoms, avui 
ens reunim per primer cop tots 13 regidors com a representants electes del nostre poble.  
 
Per tant, deixeu-me donar de manera especial, com Alcalde, la benvinguda al Ple de 
l’Ajuntament de Riudoms als regidors que avui, per primer cop, us incorporeu en aquest 
Ajuntament: 
 

 Al Xavi Gallego Seuba 

 A la Maria Cros Torrents 

 Al Jordi Domingo Ferré 

 Al Sergi Pedret Llauradó 
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 Al Pere Campiñez Salas 

 A la Roser Torres Sanz 

 I al Jordi Ortiz Boria  
 
A tots 13 benvinguts. 
 
Nosaltres, tot aquest plenari, els que us incorporeu per primer cop i els que repetim, tenim la 
responsabilitat majúscula d’escoltar, de dialogar i de decidir en bé dels nostres veïns. Sobretot 
perquè en els temps actuals, més que mai, estem obligats a encertar les nostres decisions. 
 
Fa anys que la nostra societat està vivint temps de dificultats globals. Alguns diuen que ja hem 
passat els pitjors moments de la crisi econòmica i social. Malauradament molt em temo que no 
és així. Però en tot cas, és evident que tenim encara pel davant moments complicats en els que 
caldrà analitzar la situació, conèixer totes les diferents opcions i actuar amb decisió. Tenim 
reptes importants com a poble i reptes enormes com a país. 
 
Però a la vegada tinc el ferm convenciment que estarem, com sempre, a l’alçada de cada 
situació i que ens en sortirem, com a poble, més reforçats que mai de tots aquests reptes. 
 
Nosaltres, l’equip de Convergència i Unió ens hi comprometem fermament. Amb tota claredat i 
contundència. 
 
I si ens hi podem comprometre, és gràcies al recolzament obtingut el passat 24 de maig. Al 
recolzament de més de 2.000 persones que han permès constituir un govern ampli al 
capdavant de l’Ajuntament de Riudoms. 
 
I és per això que vull deixar constància en l’acta que s’aixecarà d’aquest Plenari del nostre 
agraïment: 

 Primer que tot als veïns de Riudoms que ens han fet confiança de manera majoritària. 
Les gràcies per l’encàrrec de gestionar el poble durant els pròxims quatre anys. 

 També a aquells que no han optat per les nostres propostes. Ells són un estímul 
addicional per a millorar la nostra manera de treballar i canviar en allò que sigui 
necessari. 

 Així mateix, les gràcies als qui dediquen el seu temps al nostre grup polític. Amb el 
Ramon al capdavant i acompanyat de tants altres militants i simpatitzants que treballen 
en el dia a dia de les nostres sigles. 

 L’agraïment també als membres de l’Equip de Govern sortint. Pel seu esforç, pel seu 
tarannà, per la seva constància, pel seu compromís, per la seva generositat i per la 
feina feta durant els darrers quatre anys. 

 I evidentment, les gràcies als qui ens han acompanyat en la candidatura d’aquestes 
eleccions municipals. Riudomencs que han acceptat el repte de viure des de dintre una 
campanya electoral. Veïns del poble que han posat tot el seu esforç i la seva dedicació 
a disposició de la candidatura. Treballant amb la mateixa intensitat tant si anaven en el 
primers llocs com si anaven de suplents. A ells, d’una manera especial, el nostre més 
sincer i sentit agraïment. 
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 I les gràcies als companys de l’Equip de Govern. Avui comencem un llarg viatge. Un 
camí ple de responsabilitats. Un repte que encarem amb la il·lusió enorme de treballar a 
favor d’allò que estimem: el poble de Riudoms.  

 I finalment, les gràcies als de casa de cadascú de nosaltres, per acceptar que durant els 
pròxims quatre anys dediquem part del nostre temps a l’interès general. Per animar-nos 
a treballar en benefici de la col·lectivitat del poble de Riudoms. Per consentir-nos que 
sacrifiquem el temps que podríem passar en família per dedicar-lo als altres. Temps que 
dedicarem a fer realitat el programa de govern que hem sotmès a consideració dels 
riudomencs. 

 
Per això, en aquesta sessió planària, deixem constància, com a govern de l’Ajuntament, 
d’aquells compromisos que fonamentaran la nostra manera de gestionar: 

 Ens comprometem a treballar per fer realitat els punts del nostre programa electoral, el 
qual ha estat refermat per aquestes eleccions. Per nosaltres és un contracte a complir 
que ens defineix i marca el camí de futur. Un programa que ha estat construït amb la 
participació de moltíssims riudomencs i que seguirà obert als canvis socials, econòmics 
i polítics que es donin durant els pròxims quatre anys. 

 Per altra banda, ens comprometem a gestionar els recursos de tots amb prudència, amb 
seny, amb transparència i amb rigor. Defugirem els riscos i perseguirem les oportunitats. 

 Ens comprometem també a estar oberts als canvis, a les aportacions i a les crítiques. 
Oberts a estudiar totes les possibilitats, buscant sempre solucions alternatives quan els 
veïns les demanin. I a la vegada, ens comprometem a ser ferms en la defensa de les 
nostres aspiracions col·lectives com a poble de Riudoms. 

 També ens comprometem a ser constructius en la nostra manera de fer, procurant no 
caure en falsos debats o en polèmiques estèrils que ens puguin restar esforços en la 
defensa dels interessos dels riudomencs. 

 Així doncs, serem ambiciosos en els nostres objectius. Reforçarem la identitat, la 
convivència i la força de Riudoms, per seguir-nos sentint orgullosos del nostre poble. 

 I en quan al nostre país, ens comprometem a treballar a favor de la seva 
autodeterminació, restant a disposició del Parlament i del Govern de Catalunya per 
assolir l’Estat Català, Lliure i Sobirà. 

 I finalment, ens comprometem a treballar amb humilitat. Comptant amb tots els veïns i 
pensant en tots els riudomencs. Ho hem fet sempre. I ho farem ara. 

 
Diu un proverbi que sols anem més depressa. Junts anem més lluny.  
 
Nosaltres volem portar el poble, junts, tant lluny com la seva gent vulgui. 
 
Moltíssimes gràcies a tothom. 
 
Visca Riudoms. 
 
I Visca Catalunya”. 
 

Es produeix un silenci i aplaudiments. 
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8/. ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ. 
 
Finalment, el president de la Mesa felicita el nou Alcalde, agraeix la presència del públic 
assistent i dóna per finalitzada la sessió. 
  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'alça la sessió quan falten sis minuts per la 
una del migdia, de la qual s'estén aquesta acta, que signa l'alcalde, amb mi, la 
secretària interventora, que certifico. 
 

   L'Alcalde,                  La secretària interventora, 
 
 
 
 
 
 
   Josep M. Cruset Domènech          Marta Cuesta García 
 
 


