ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 15
DE JUNY DE 2019

A Rialp, en el Saló de Plens de la Casa de la Vila, essent les dotze hores del quinze de
juny de dos mil dinou, i en compliment d’allò que disposa l’article 195 i següents de la
Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny del règim electoral, es reuneixen en el Saló de Plens
de l’Ajuntament de Rialp, els regidors electes per tal de celebrar la sessió pública de
constitució del nou Ajuntament :

GERARD SABARICH FERNANDEZ-COTO
JORDI ALTIERI MONTSERRAT
JORDI ABRANTES VIDAL
FRANCESC VIRÓS JANTORRE
MARIA LOZOYA ARDIACA
DANIEL LLOPIS GIRALTE
AHIKA JAESCHKE TRIPIANA
Els quals han estat proclamats regidors electes per la Junta Electoral de la Zona de
Tremp per l’Escrutini General resultant de les eleccions municipals celebrades el dia 26
de maig de 2019 i segons consta en acta d’escrutini celebrada el 29 de maig de 2019
assistits pel secretari de la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió constitutiva de
l’Ajuntament.
Essent l’hora assenyalada, es procedeix a formar la Mesa d’Edat (art. 195.2 de la Llei
5/85), que resulta constituïda per Francesc Virós Jantorre i Daniel Llopis Giralte,
regidors electes de major i menor edat, ostenta la Presidència el primer dels senyors
esmentats i actua de secretari de la Mesa qui ho és de la Corporació, Enric Bergadà
Abelló
Tot seguit, per ordre de la Presidència, es llegeixen les disposicions referents a l’Acte
de Constitució del nou Ajuntament (art. 195.3 i 4 de la Llei 5/85, de 19 de juny).
Acte seguit, la Mesa d’Edat examina les credencials presentades pels regidors electes i
procedeix a invitar-los a formar part de la Mesa constatant-ne la seva personalitat.
Trobant-se conformes les esmentades credencials, el President demana als regidors
electes que exposin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat posterior a la seva
proclamació, atesa la inexistència d’aquesta situació plantejada , la Mesa d’Edat
DECLARA CONSTITUÏDA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL pels membres següents:

GERARD SABARICH FERNANDEZ-COTO
JORDI ALTIERI MONTSERRAT
JORDI ABRANTES VIDAL
FRANCESC VIRÓS JANTORRE
MARIA LOZOYA ARDIACA
DANIEL LLOPIS GIRALTE
AHIKA JAESCHKE TRIPIANA
Tenint present que hi ha la totalitat dels membres electes que corresponen a aquest
Ajuntament, la Mesa, d’acord amb el que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/85,
de règim electoral proposa fer lectura de la fórmula de jurament o promesa del càrrec
d’acord amb el següent contingut:
Juro o prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat.
A continuació demana als Regidors que responguin al text llegit si accepten mitjançant
jurament o promesa:
El Sr. Gerard Sabarich Fernàndez-Coto fa constar que promet per imperatiu legal i per
servir els veïns del municipi els propers quatre anys
El Sr. Jordi Altieri Montserrat fa constar que promet per imperatiu legal
El Sr. Frances Virós Jantorre fa constar que promet per imperatiu legal així com
reclama la llibertat dels presos polítics catalans i el retorn dels polítics exiliats
El Sr. Jordi Abrantes Vidal fa constar que promet per imperatiu legal així com reclamar
la llibertat dels presos polítics catalans i el retorn dels polítics exiliats
La Sra. Maria Lozoya Ardiaca promet
El Sr. Daniel Llopis Giraltes fa constar que promet per imperatiu legal
La Sra. Ahika Jaeschke Tripiana fa constar que promet per imperatiu legal
Acomplert el tràmit d’acceptació del càrrec el President de la Mesa declara constituida
la nova corporació en virtut de l’article 195.4 de la Llei orgànica 5/1985.
Seguidament es procedeix a l’elecció de l’alcalde, i a tal fi, llegits els preceptes legals
que regulen aquesta elecció i d’acord amb allò que disposa l’article 196 de l’esmentada
Llei orgànica 5/85, es proclamen candidats a l’Alcaldia els regidors que encapçalen llurs
respectives llistes i que són els següents:

Junts per Catalunya-Rialp: Gerard Sabarich Fernandez-Coto
Fem-Viu-ERC-AM: Daniel LLopís Giralte
Tot seguit els regidors procedeixen a la votació que es fa per sistema ordinari, el
resultat del qual és el següent:
Junts per Catalunya-Rialp: Gerard Sabarich Fernandez-Coto 5 vots
Fem-Viu-ERC-AM: Daniel LLopís Giralte 2 vots
En aplicació del que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/85 i segons el resultat de
la votació, ha estat elegit alcalde el senyor GERARD SABARICH FERNANDEZ-COTO , per
5 vots a favor atés que aquest nombre constitueix la majoria absoluta dels membres
de la corporació.
Conseqüentment, el President de la Mesa proclama alcalde el senyor GERARD
SABARICH FERNANDEZ-COTO .
Seguidament l’alcalde electe pren possessió del càrrec i manifesta que l’accepta i
promet, per imperatiu legal, per la seva consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals.
A continuació el Sr. Alcalde electe fa entrega a tots els regidors que composen la
Corporació d’una insígnia amb l’escut de l’Ajuntament.
A continuació l’alcalde Gerard Sabarich, del grup CIU, pren la paraula per a dirigir una
salutació als regidors i regidores i a totes les persones presents a la sala amb les
paraules següents( es transcriu el text íntegre):
Molt bon dia,
“” Il·lustríssims regidors, familiars, amics i veïns.
Com alcalde del municipi de Rialp i en veu dels regidors de la llista de Junts x
Catalunya-Rialp, vull dirigir les meves primeres paraules en aquesta sessió plenaria
de Constitució del consistori per tal d’ agrair al veïns l'alta participació democràtica i
cívica d' aquestes passades eleccions municipals del 26 de maig.
En el dia d'avui Iniciem un nou cicle on els 5 regidors del grup de Junts x CatalunyaRialp formarem govern i ens comprometem a treballar sense descans durant els
propers 4 anys amb el clar objectiu de millorar el benestar dels nostres ciutadans, tal
com vàrem dir en la campanya electoral i portem demostrant amb treball i dedicació
any rere any des del 2007.

El meu sincer reconeixement i agraïment pel treball i dedicació personal i
institucional realitzat durant la darrera legislatura per part dels regidors de govern; i
en especial al regidor que no continuarà en aquesta nova etapa que és en Juanjo
Abellà. A tots vosaltres moltes gràcies.
Parlaré poc del passat recent, sóc optimista per naturalesa i miro sempre endavant
per superar les adversitats i problemes, i crec fermament que ho hem demostrat amb
la nostra manera de fer i de ser en tot moment, i en especial els darrers anys.
Hem superat plegats la pitjor crisi econòmica i de valors mai coneguda; i amb
tenacitat, dedicació, escoltant, ajudant i amb molt d’esforç penso que ens n’hem
sortit força bé. Encara queda molt camí per recórrer,
Hem tingut una oposició que mai va pair el que la democràcia del municipi va decidir
ara fa 4 anys. Han actuat de forma rància, miserable i ruïn en molts moments diria
jo. Gens participativa, amb atacs personals constants, sense cap tipus de proposta ni
idea que aportar en els 4 anys que han estat al consistori, on no han assistit en cap
acte en 4 anys i on ha quedat palesa per desgràcia que el seu únic objectiu era
purament personal en contra la meva persona i utilitzar totes les eines possibles
sense límits, miraments ni coneixement per danyar a tota costa la meva imatge
personal. Això no és fer política local senyors, això no és treballar per al bé comú,
això se’n diu maldat.
Lamento molt aquest fet, ja que des del primer moment vaig estendre la mà per
treballar per tota la comunitat i no van voler. Això sortosament ja és passat.
Un agraïment amb majúscules i menció especial per a tots els servidors públics de
l’ajuntament, del primer al darrer. Amb la seva professionalitat i amb el seu treball i
dedicació dignifiquen els serveis públics que oferim a tot la nostra gent. A tots
vosaltres moltes gràcies i espero el mateix compromís amb tots els veïns, entitats,
teixit econòmic i social per als propers 4 anys.
Hem procurat estar al costat dels veïns en aquests moments difícils i treballar segons
el nostre bon entendre, per tal de mantenir intacte el nostre compromís amb els
Pilars fonamentals del municipi:
Cuidar a la nostra gent gran, cuidar i mimar els nostres infants i generar riquesa
econòmica mitjançant la creació d'events de diferent caire com el Torneig de Futbol
Base, la Fira de Rialp, la Rialp Matxicots, Rialp summer agility entre d'altres.
Als que ens acompanyeu en aquesta sessió constitutiva, regidores i regidors, públic
assistent, veïns i veïnes; gràcies per la confiança depositada amb tots nosaltres. Tan
sols esperem que amb el nostre esforç, compromís i amb l'ajuda de les entitats i
veïns, el municipi de Rialp continui liderant i essent un referent en molts aspectes a la
comarca del Pallars Sobirà i al Pirineu.

Repetiré el que vaig dir en les preses de possessió com alcalde als anys 2007, 2011 i
2015:
El cor del municipi de Rialp batega, batega amb força, amb il·lusió, amb voluntat de
treball, eficàcia, compromís i exigència de tots els membres de govern de la
corporació municipal per tal que el nostre ajuntament sigui capdavanter en
iniciatives dirigides al benestar i progrés dels nostres ciutadans.
Cara al futur immediat procurarem desenvolupar i executar tot el programa electoral
i altres propostes que sorgeixin del treball conjunt de la totalitats de regidors.
Posarem en servei l’edifici per a la gent gran germans Farrero, buscarem diners per
millorar els accessos als nuclis, demanarem l’ ampliació de Portainé per generar llocs
de treballs i riquesa al municipi, i moltes i moltes més propostes.
Com a compromís personal, dir-vos que treballarem i motivarem aquells valors que
sorgeixen de la pròpia vida del municipi, és a dir, la família, la nostra gent gran, els
comerciants, l’ empresariat, els educadors, les associacions i el voluntariat entre
d’altres.
Ens sotmetrem a la crítica constructiva com a element de contra poder, amb voluntat
de millorar la nostra gestió municipal, ara bé, demanant el respecte institucional que
ens mereixem com a càrrecs electes que n'hem sorgit elegits democràticament per la
majoria dels veïns.
Continuarem sent un ajuntament proper a la seva gent i a les seves necessitats;
acollirem totes les vostres inquietuts i necessitats, treballant amb Tu i per a tu.
M'agradaria comptar amb la complicitat màxima de tots els regidors i de tot el
personal laboral i funcionarial de l'ajuntament de Rialp en aquesta nova legislatura,
ja que de ben segur els propers 4 anys marcaran positivament el futur pròxim de
Rialp, i serem claus en la recuperació de l'activitat econòmica, turística i social de la
Comarca.
Als regidors Dani i Ahika, tal com us vaig dir, la voluntat del nostre govern municipal
serà sempre de mà estesa, diàleg i que puguem treballar plegats per millorar la vida
dels nostres estimats veïns.
Les últimes paraules, com no pot ser d'una altra manera, són d'agraïment i van
adreçades amb molta estima i d'una manera molt sentida a tot l'equip humà de la
llista de Junts x Catalunya-Rialp, que en els darrers mesos hem estat treballant d'una
manera molt activa e intensa per aconseguir aquesta amplia majoria i que en els
propers anys els i demano la mateixa intensitat i ajuda per continuar treballant
plegats pel bé comú.

Gràcies a la meva esposa Pili, fills Zoe i Josep, als meus pares i germà, la resta de
família i amics; gràcies per la vostra paciència infinita, gràcies per aguantar els meus
mals moments, gràcies per no deixar-me mai sol i per estar al meu costat i confiar en
mi.
Espero haver estat a la vostra alçada i us prometo que ben aviat us tornaré amb
escreix tot aquest magnífic temps que us he robat durant tots aquests anys.
Moltes gràcies per la vostra atenció.
El Sr. Daniel Llopis, com a cap del grup de l’oposició municipal pren la paraula per
manifestar la seva voluntat de treball en benefici de tots els veïns del municipi, així
com per a fer constar la seva voluntat de fer una oposició constructiva i amb ganes de
col·laboració entre tots els regidors del consistori en bé dels veïns
Seguidament, l’Alcalde-President, aixeca la sessió a les hores i se’n redacta aquesta
Acta d’Ordre, amb el vist-i-plau de l’alcalde . En dono fe.
Rialp, 15 de juny de 2019

Vist i Plau
L’Alcalde

El Secretari

