
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA 
DUTA A TERME EL DIA 15 DE JUNY DE 2019 

 
SENYORS/ES ASSISTENTS 

1. Félix Aliau i Arques 
2. Ramon Bel i Serrat 

3. Tomàs Bertomeu i Balart 
4. Carla Bonfill i Cerveró 

5. Iris Castell i Cid 
6. Pau Cid i Espelta 

7. German Ciscar i Pastor 
8. Núria Ferré i Cardona 
9. Marc Fornós i Monllau 
10. Núria Marco i Selma 

11. Inés Teresa Martí i Herrero 
12. Manel Masià i Almudever 

13. Francesc Josep Miró i Melich 
14. Núria Pla i Toldà 

15. Cristina Sales i Roig 
16. Susanna Sancho i Maigí 

17. Pep Simó i Parra 
18. Miquel Subirats i Garriga 

19. Agustí Tirado i Angulo 
20. Adam Tomàs i Roiget. 

21. Anna Maria Tomás Talarn 
 
A Amposta, el dia quinze de juny de dos mil dinou, essent les dotze hores i trenta 
minuts, es reuneixen de conformitat amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 37.1 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD. 
2568/86 de 28 de novembre i 21 del reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament 
d’Amposta, aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 21 de desembre de 2012 i 
publicat en el Butlletí oficial de la província de Tarragona número 2 del dia 3 de gener 
de 2013, les Regidores i Regidors proclamats electes per la Junta Electoral de Zona de 
Tortosa en sessió del dia 3 de juny de 2019 com a resultat de les darreres eleccions 
celebrades el dia 26 de maig de 2019, els qual s'expressen a l'encapçalament, i que 
constitueixen la majoria absoluta dels electes, ja que essent aquests vint-i-un han 
comparegut a la sessió els vint-i-un, amb la meva assistència com a Secretària General 
de la Corporació que dóna fe de l’acte, i per la Interventora municipal; a l'objecte de 
celebrar la sessió pública extraordinària constitutiva de l'Ajuntament d'Amposta. 
 
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 
A l'hora indicada es procedeix a formar la Mesa d'Edat: es demana per la Secretària 
municipal que pugin per constituir la Mesa d’Edat que ha de presidir l’acte al Regidor 
electe de major i al Regidor electe de menor edat dels presents, ostentant la Presi-
dència de la Mesa el de major edat, el càrrec de Vocal el de menor edat i la Secretària 
de la Mesa, l’ocuparà la Secretària General de la Corporació. Per la qual cosa, segons el 
que estableix l'article 195.2 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny i article 37.2 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, correspon 
la designació a la Sra. Núria Pla Toldà i la Sra. Iris Castell Cid, que passen a ocupar el lloc 
destinat a l'efecte, restant constituïda la Mesa d'Edat per: 
 Presidenta: Sra. Núria Pla i Toldà 
 Vocal: Sra. Iris Castell i Cid 
 Secretària: Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri 



 

 
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
Seguidament d'ordre de la Presidència per la Sra. Secretària, es dóna lectura a les 
disposicions aplicables a la constitució del nou Ajuntament, entre elles les contingudes 
en els arts 195 de la Llei Orgànica 5/85 del règim electoral general i 37 del ROF i al 
contingut de l'acta de proclamació de la Junta Electoral de Zona de Tortosa de data del 
dia 3 de juny de 2019 i relació de Regidores i Regidors proclamats electes per cadascuna 
de les llistes que han obtingut representació i que són els que es detallen a continuació: 
ESQUERRA D’AMPOSTA – ACORD MUNICIPAL (EA – AM) 

Adam Tomàs i Roiget. 
Inés Teresa Martí i Herrero 
Ramon Bel  i Serrat 
Núria Marco i Selma 
Miquel Subirats i Garriga 
Susanna Sancho i Maigí 
Marc Fornós i Monllau 
Carla Bonfill i Cerveró 
Tomàs Bertomeu i Balart 
Cristina Sales i Roig 
Pau Cid i Espelta 
Pep  Simó i Parra 
Núria Pla i Toldà 
Núria Ferré i Cardona 
Agustí Tirado i Angulo 
Iris Castell i Cid 

SOM AMPOSTA (SOM AMPOSTA) 
German Ciscar i Pastor 
Félix Aliau i Arques 

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC – CP) 
Francesc Josep Miró i Melich 
Anna Maria Tomás i Talarn 

JUNTS PER AMPOSTA (JxA – JUNTS) 
Manel Masià i Almudever 
 

Per la Presidència s’indica que de conformitat amb l’article 36.2 ROF, s’ha donat compte 
tant des de Secretaria com des d’Intervenció municipal, que han posat a disposició dels 
Regidors i Regidores electes la documentació referent als justificants de les existències 
en metàl·lic i valors propis de la Corporació dipositats a la caixa municipal i entitats 
financeres, i igualment la documentació relativa al inventari de béns de la Corporació 
municipal. 
Examinades per la Mesa d'Edat les credencials presentades, constant les respectives 
declaracions de patrimoni, causes de possible incompatibilitat i activitats que 
proporcionen ingressos econòmics formulats per tots els Regidors i Regidores electes i 
comprovada la personalitat dels mateixos, per la Presidència s’invita als Regidors i 
Regidores electes a que exposin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat 
sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració. A la vista de que no hi ha cap 
manifestació per part de les Regidores i Regidors electes, donat que es compleix 
l’exigència de l’article 195.4 LOREG i l’article 37.4 ROF, i que concorre a aquesta sessió la 
majoria absoluta dels Regidors i Regidores Electes, es procedeix a donar compliment al 
que disposa l’article 108.8 LOREG de prestar el jurament o promesa del càrrec de 
Regidor o Regidora de l’Ajuntament d’Amposta. A tal efecte, el Vocal de la Mesa, per 
odre alfabètic, procedeix a cridar en veu alta el nom dels Regidors i Regidores electes i, 
el President de la Mesa dóna lectura a la fórmula de jurament o promesa, prevista al 
Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, que és la següent: "Juro o prometo, per la meva 



 

consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor/Regidora de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament d'Amposta, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l'Estat", a cadascun dels Regidors i Regidores 
electes, que responen: 
Félix Aliau Arques: sí, ho juro. 
Ramon Bel i Serrat: per la llibertat dels presos i preses polítics, pel retorn dels exiliats i 
exiliades i per imperatiu legal, prometo el meu càrrec de regidor. 
Tomàs Bertomeu i Balart: ho prometo per imperatiu legal i pel projecte d’una Amposta 
que estem fent realitat. 
Carla Bonfill i Cerveró: per imperatiu legal, ho prometo.  
Pau Cid i Espelta: ho prometo per imperatiu legal, per la llibertat dels presos polítics, per 
la República Catalana i pel meu fill. 
German Ciscar Pastor: si i a veure si els “periquitos” aquest any guanyem la UEFA. Sí, ho 
juro. 
Núria Ferré i Cardona: ho prometo per imperatiu legal. 
Marc Fornós i Monllau: ho prometo per imperatiu legal. 
Núria Marco i Selma: sí, ho prometo per imperatiu legal. 
Inés Teresa Martí i Herrero: prometo per imperatiu legal. 
Manel Masià i Almudever: pel mandat democràtic de l’1 d’octubre, pel poble de 
Catalunya, per la ciutat d’Amposta, pel retorn dels nostres exiliats i per la llibertat dels 
nostres presos, ho prometo per imperatiu legal. 
Francesc Josep Miró Melich: si, ho juro. 
Cristina Sales i Roig: ho prometo per imperatiu legal. 
Susanna Sancho i Maigí: ho juro per imperatiu legal des dels valors de la República 
Catalana i la llibertat política de Catalunya. 
Pep Simó i Parra: per imperatiu legal, prometo. 
Miquel Subirats i Garriga: per imperatiu legal prometo i em comprometo a continuar 
treballant des del municipalisme per aconseguir la república catalana, una República 
Catalana en que les Terres de l’Ebre tinguin un pes important i també pels presos 
polítics. 
Agustí Tirado i Angulo: sí, ho prometo per imperatiu legal.  
Adam Tomàs i Roiget: per imperatiu legal, ho prometo i em comprometo a continuar 
treballant per fer una Amposta millor i pels presos polítics i pel nostre país.  
Anna Maria Tomás Talarn: si, ho prometo. 
Iris Castells i Cid: per imperatiu legal, ho prometo 
Núria Pla i Toldà: per imperatiu legal, ho juro. També prometo que treballaré tot el que 
pugui i més per la nostra ciutat. 
Realitzat el jurament/promesa, per la Presidència de la Mesa d’Edat es declara als vint-i-
un Regidors i Regidores possessionats del seu càrrec i en ser aquestos la totalitat dels 
escollits, i per tant complint el quòrum d’assistència de la majoria absoluta, declara 
constituïda la Corporació pels membres abans esmentats. 
 
ELECCIÓ DE L’ALCALDE 
Immediatament després la Secretària que subscriu, d'ordre del Sr. President dóna 
lectura a l'article 196 de la Llei orgànica del règim electoral general, de 19 de juny de 
1985, que estableix el procediment a seguir per l'elecció d'Alcalde o Alcaldessa. 
El President de la Mesa pregunta a la Regidora i als tres Regidors que encapçalen les 
corresponents llistes, si presenten la seva candidatura a l'elecció d'Alcalde. Responent: 

CANDIDAT CANDIDATURA RESPOSTA 
Sr. Adam Tomàs i Roiget Esquerra d’Amposta – Esquerra 

Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (EA – ERC - AM) 

Sí accepto 

Sr. German Ciscar i Pastor SOM AMPOSTA (SOM AMPOSTA) Sí accepto 
Sr. Francesc Josep Miró i Partit dels Socialistes de Catalunya – No accepto 



 

Melich Candidatura de Progrés (PSC-CP). 
Sr. Manel Masià i Almudever Junts per Amposta (JxA – Junts) Sí accepto 
El President proclama al Sr. Adam Tomàs i Roiget (EA-AM), el Sr. German Ciscar i Pastor 
(Som Amposta) i el Sr. Manel Masià i Almudever (JxA - Junts) candidats a l’Alcaldia de 
l’Ajuntament d’Amposta.  
Acte seguit es procedeix a la votació per l'elecció mitjançant votació secreta, al qual 
efecte, les Regidores i Regidors dipositen el sobre contenint el seu vot a l'urna 
preparada a tal fi. Finalitzada la votació per la Mesa s'efectua l'escrutini que dóna el 
següent resultat: 
Paperetes llegides: 21 
Paperetes vàlides: 21 
Paperetes nul·les: 0 
Vots en blanc: 2 
Vots a candidats: 

Candidat: noms i cognoms Llista Vots obtinguts 
Sr. Adam Tomàs i Roiget EA – ER - AM 16 

Sr. German Ciscar i Pastor 
Sr. Manel Masià i Almudever 

Som Amposta 
JxA - Junts 

2 
1 

A la vista de l'escrutini i havent obtingut el candidat Sr. Adam Tomàs i Roiget setze vots, 
que representen la majoria absoluta dels emesos, la Sra. Presidenta de la Mesa el 
proclama a les tretze hores i dos minuts Alcalde d’Amposta. Tot seguit, la Sra. 
Presidenta de la Mesa requereix al Sr. Tomàs per tal que manifesti si accepta o no el 
nomenament, i havent expressat la seva acceptació, i prèvia la prestació davant el Ple 
de l'Ajuntament del jurament o promesa amb la fórmula: “ Prometo, per la meva 
consciencia i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde-President de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Amposta, amb lleialtat i guadar i fer guardar la Constitució 
com a norma fonamental de l’Estat”, passa a prendre possessió del seu càrrec, lliurant-
se-li la vara i la resta d'atributs del mateix. 
El Sr. Alcalde dóna la paraula a cadascun dels portaveus dels Grups polítics representats 
a l'Ajuntament: 
- El Sr Manel Masià i Almudever (JxA – Junts): 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816a7d8ac3016b412e7b850
215?startAt=2365.0 
 
- Sr. Francesc Josep Miró Melich ( PSC-CP): 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816a7d8ac3016b412e7b850
215?startAt=2802.0 
 
- German Ciscar i Pastor ( Som Amposta): 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816a7d8ac3016b412e7b850
215?startAt=2968.0 
 
Acabada la intervenció dels representants dels grups municipals Som Amposta, PSC-CP i 
JxA - Junts, l’Alcalde-President de l’Ajuntament d’Amposta es dirigeix als membres del 
Ple i als assistents a la sessió constitutiva de l’Ajuntament amb aquestes paraules: 
https://videoactes.amposta.cat/session/sessionDetail/ff8080816a7d8ac3016b412e7b850
215?startAt=3072.0 
 
I no havent-hi cap altre assumpte de que tractar, pel Sr. President es dóna per 
finalitzada la sessió, essent les tretze hores i trenta minuts i de tot el que s'ha tractat es 
formula la present acta de que, com a Secretària General, certifico. 
 
           L'ALCALDE,                 LA SECRETÀRIA GENERAL, 
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