
 

 

  

A Bellvei, essent les 12:00 hores del dia tretze de juny de dos mil quinze, es 
reuneixen a la sala de plens d’aquest ajuntament els senyors: 
 
Fèlix Sans Mañé 
Rafael Díaz Gómez 
Eva Maria Gómez López 
Gerard Colet Mañé 
Carolina Granado Pleguezuelos 
Mercedes Martín Navarro 
Mònica Sebé Rodríguez 
Ingrid Salas Batet 
José Agustín Huerta Rodrigo 
Valentín González García 
Núria Güell del Campo 
 
Els quals han estat proclamats regidors electes per la Junta Electoral de Zona 
com a resultat de les eleccions celebrades el passat dia vint-i-quatre de maig 
de dos mil quinze, assistint el Sr. Francesc Pros Francesch, Secretari de 
l’Ajuntament a objecte de celebrar sessió constitutiva de l’Ajuntament a 
l’empara del previst a l’art. 195 i següents de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General de 19 de juny de 1985. Tots els proclamats han efectuat la 
corresponent declaració d’interessos i han presentat la credencial  de regidor 
electe a la Secretaria General de la Corporació, conforme a l’art. 7 del ROF. 
 
Els senyors presentats són la totalitat de persones proclamades per la Junta 
Electoral de Zona.  No en falta cap. 
 
A l’hora indicada es procedeix a formar la Mesa d’Edat, constituïda per la                
Sra. Núria Güell del Campo i la Sra. Ingrid Salas Batet, regidores de major i 
menor edat dels electes presents, ocupant la Presidència la primera d’elles i 
actuant de Secretari de la Mesa el que ho és de l’Ajuntament. 
 
A continuació, per ordre de la Presidència, es dóna compte de les disposicions 
referents a l’acta de constitució del nou Ajuntament, fent-se entrega de l’acta 
d’arqueig i l’inventari de béns a data 12 de juny de 2015; així com del resum 
general de les eleccions a regidors i la relació dels que han estat proclamats 
electes per cadascuna de les llistes i han obtingut llocs. La relació és com 
segueix: 
 
Fèlix Sans Mañé Agrupació d’electors “+ Bellvei” 
Rafael Díaz Gómez Agrupació d’electors “+ Bellvei” 
Eva Maria Gómez López Agrupació d’electors “+ Bellvei” 
Gerard Colet Mañé Agrupació d’electors “+ Bellvei” 
Carolina Granado Pleguezuelos Agrupació d’electors “+ Bellvei” 
Mercedes Martín Navarro  Agrupació d’electors “+ Bellvei” 
Ingrid Salas Batet Convergència i Unió 
Mònica Sebé Rodríguez Convergència i Unió 
José Agustín Huerta Rodrigo Convergència i Unió 
Valentín González García Convergència i Unió 



 

 

  

Núria Güell del Campo Partit Socialistes Catalunya - Progrés Municipal. 
  
 
 
Examinades per la Mesa d’Edat les credencials presentades i comprovada la 
personalitat dels assistents, tenint present que hi ha onze regidors electes que 
representen la totalitat dels proclamats que corresponen a aquest Ajuntament, 
la Presidenta de la Mesa declara constituïda la Corporació i tot seguit els seus 
membres presten el jurament o promesa en compliment del RD 707/79, de 5 
d’abril en relació amb l’art. 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral 
General, sota la formula: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat?” 
 
Fèlix Sans Mañé Ho promet per imperatiu legal 
Rafael Díaz Gómez Ho promet per imperatiu legal 
Eva Maria Gómez López Ho promet per imperatiu legal 
Gerard Colet Mañé Ho promet per imperatiu legal 
Carolina Granado Pleguezuelos Ho promet per imperatiu legal 
Mercedes Martín Navarro  Ho promet  
Ingrid Salas Batet Ho promet  
Mònica Sebé Rodríguez Ho promet  
José Agustín Huerta Rodrigo Ho promet  
Valentín González García Ho jura 
Núria Güell del Campo Ho promet 
 
 
Perfeccionada la presa de possessió dels càrrecs queda constituït el Ple.  
 
Seguidament té lloc l’elecció de l’Alcalde, de conformitat amb els preceptes 
legals que ho regulen.  El president demana a cadascun dels regidors que han 
encapçalat les llistes electorals si presenten la seva candidatura a l’Alcaldia, 
responen afirmativament els següents: 
 
Fèlix Sans Mañé per + Bellvei. 
Mònica Sebé Rodríguez per CiU. 
 
Manifesten que no presenten la seva candidatura la senyora: 
 
Núria Güell del Campo, per PSC. 
 
Previ a la votació, la senyora presidenta demana si aquesta es vol fer a mà 
alçada, nominal o secreta.  Tots els membres de la Corporació acorden per 
unanimitat fer-ho a mà alçada. 
 
A continuació es sotmet a votació les candidatures presentades, que dóna el 
següent resultat: 



 

 

  

 
 
Candidatura del regidor Sr. Fèlix Sans Mañé. 
 
Vots a favor: set.  Els dels/les Srs/es. Sans, Díaz, Gómez, Colet, 
Granado, Martín, Güell. 

 

  
  
Candidatura de la regidora Sra. Mònica Sebé Rodríguez. 
 
Vots a favor: quatre. Els dels/les Srs/es. Sebé, Huerta, González i 
Salas. 
 

 

Llegida la votació, es troba conforme. 
 
Vist el resultat de la votació i atès que el regidor Fèlix Sans Mañé ha                         
obtingut la majoria absoluta de vots dels membres de la Corporació, el 
president de la Mesa proclama Alcalde Electe d’aquest Ajuntament al Sr. Fèlix 
Sans Mañé. 
 
L’alcalde Sr. Fèlix Sans Mañé ha obtingut la majoria dels vots dels membre de 
la Corporació i tot confirmant la promesa efectuada com a regidor pren 
possessió del càrrec i amb ell de la presidència del Ple. 
 
Tot seguit l’alcalde pren la paraula per agrair a tots els qui van col·laborar en 
iniciar el projecte + Bellvei ara fa ja més de quatre anys, en especial als Srs/es 
Àngels, Tafe i Alberto.   
 
L'alcalde es mostra content que el projecte de +Bellvei hagi portat a la formació 
a la majoria absoluta, agraint els 511 vots que s'han obtingut. 
Es posa de manifest que conseqüent amb el mandat que han obtingut, el que 
es farà serà millorar la feina feta fins el moment. 
Per tot això, l'alcalde agraeix a tots la confiança que han mostrat amb l'equip 
que inicia en el dia d'avui aquesta legislatura, també agraeix les tasques del 
personal administratiu i resta de personal de l'ajuntament i els seus funcionaris, 
i fa un especial agraïment a tots els regidors de la legislatura passada pel 
suport que ha obtingut cada un en el marc de les seves funcions. Per últim  
dóna les gràcies a tots els familiars de tots els regidors pel recolzament que els 
hi donen en el dia a dia. L'alcalde demana disculpes si s'ha deixat de nomenar 
algú. 
Per últim, l'Alcalde posa de manifest que la voluntat de la legislatura que a dia 
d'avui s'enceta, serà la de treballar pel poble amb transparència, eficiència i 
efectivitat. 
Tot seguit pren la paraula la regidora Sra. Nuria Güell, agraint a tots els 
presents la seva assistència.  
Posa de relleu, la regidora, que fa quatre anys es va produir un canvi molt 
important a l'Ajuntament tot i que considera que aquest canvi no agradava al 
Sr. Fonts. Que aquest canvi es va fer a partir del pacte entre +Bellvei i el PSC. 
Que en la seva tasca diària en la responsabilitat de govern que ha ostentat en 



 

 

  

la legislatura passada va deixar de banda el tema partidista i ha treballat pel 
conjunt del poble tot i que lamenta que només hagi obtingut un regidor, però 
que tot i amb això està contenta. També es manifesta contenta pel fet de que a 
la composició de l'actual Ajuntament hi hagi una majoria de dones, el que li fa 
pensar que es podran desenvolupar moltes polítiques de dones. Explica la 
regidora que s'ha sentit bé treballant amb tots i totes els/les regidors/es i que 
pensa que l'harmonia que ha aconseguit en la legislatura passada la podrà 
mantenir en la propera legislatura. Per últim dóna gràcies a la seva família. 
 
Tot seguit pren la paraula la regidora Sra. Mònica Sebé, llegint el següent: 
 
“ Sr. Alcalde, regidors, companys, veïns i amics, 
En nom de l’equip de Convergència i Unió volem expressar la nostra felicitació 
per la seva reelecció com alcalde de Bellvei i a tots els nous regidors que 
formaran part d’aquesta legislatura. 
També el nostre agraïment als regidors que han treballat per Bellvei i que avui 
no estan aquí presents, com en Julià Forcada, Àngels Aunion, Alberto Valencia, 
José Ángel Pascual Casas i especialment a Josep Fonts, tot un exemple a 
seguir que a lluitat pel bé de les persones i del poble durant 28 anys amb plena 
fidelitat. 
El treball fet pel Josep Fonts ha estat molt positiu, ha estat marcat per la 
intensa obra pública i social que s’ha dut a terme durant els seus mandats, ha 
promogut llocs de treball, millores importants de molts dels nostres carrers, 
equipaments i serveis, la qual cosa ha millorat la qualitat de vida dels veïns i tot 
gràcies a l’esforç polític i a la insistència de les persones que han format part 
dels diferents consistoris presidits pel Josep, per tot això i molt més, moltes 
gràcies!. 
El nou camí que emprenem avui l’equip de Convergència i Unió es 
caracteritzarà pel treball en equip i per les propostes constructives tal i com 
hem vingut fent fins ara, per un bé en comú al nostre municipi. 
Els que assumim les principals responsabilitats el que hem de fer és sentir-nos 
sempre humils i servidors d’aquest poble que és el nostre Bellvei. 
I per acabar, expressar en nom de Josep Fonts i de Convergència i Unió el 
sentiment d’agraïment a tots el veïns de Bellvei que ens han atorgat la seva 
confiança i el privilegi de representar-los com a candidats de Convergència i 
Unió a Bellvei avui. 
Com diu el poeta “Tot està per fer i  tot és possible”. 
Moltes gràcies.” 
 
Tot seguit i per acabar l'alcalde agraeix el treball realitzat per tots els regidors  
de l'anterior legislatura, i en mostra de reconeixement per part de tota la 
Corporació entrant fa entrega d'uns pins de plata de l'escut del poble de Bellvei 
en reconeixement del seu pas per l’Ajuntament de Bellvei. 
Va nomenant a cada regidors per tal de fer l'entrega. 
Sr. Josep Fonts Batlle, no està present a la sala, pel que es fa l'entrega a la 
Sra. Mònica Sebé Rodriguez. 
Sr. Julià Forcada Mañé, no està present a la sala, pel que es fa l'entrega a la 
Sra. Mònica Sebé Rodríguez. 



 

 

  

Sr. José Ángel Pascual Casas se li fa entrega del recordatori entre 
aplaudiments del públic en general. 
Sr. Alberto Valencia Mota se li fa entrega del recordatori entre aplaudiments del 
públic en general. 
Sra. Àngels Aunion Riembau se li fa entrega del recordatori entre aplaudiments 
del públic en general. 
 
Tot seguit l'alcalde aixeca la sessió. 
 
 
I no havent-t’hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió essent les 
dotze hores i trenta minuts, de la qual s’estén la present, que serà transcrita al 
llibre de ple, que certifico. 


