SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI. 16 DE JUNY DE 2007

Aquesta sessió extraordinària es la convocatòria necessària per la constitució
del nou ajuntament. Aquest és un ple que funciona amb un protocol establert
per llei i que porta a l’elecció de l’alcalde del municipi.
Primerament, es va anomenar tots els regidors, i es va constituir la mesa d’edat
(on el més jove és el secretari de la taula i el de més edat és el president). El
secretari va nomenar a cadascun dels regidors i aquests d’un en un van
emetre el seu jurament o promesa al càrrec de regidor. En el cas dels dos
regidors de Vila de Capellades- Candidatura d’Unitat Popular , ho van fer de la
següent manera:
L’ Ivan Olvera i Baena: “Prometo, per imperatiu legal, exercir el càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Capellades i les responsabilitats i obligacions que
se’n deriven, i prometo, en l’any que es compleixen els 300 anys de l’ocupació
per les armes del territori dels països Catalans de la mà de les tropes
borbòniques, mantenir ferma en tot moment la meva voluntat de servei i
treball per la vila de Capellades i dels Països Catalans”.
La Núria Idáñez Cortés: “Prometo, per imperatiu legal i per poder treballar per
la vila de Capellades i per Catalunya, únics dipositaris de sobirania, però sense
renunciar mai a l’exercici del dret de l’autodeterminació ni a la reunificació
dels Països Catalans”.
Acabats els juraments, es va donar per constituïda la corporació i es va
efectuar la votació de l’alcalde, mitjançant paperetes secretes, entre els
regidors candidats de cada llista electoral. Vila de Capellades, pels motius
àmpliament explicats i debatuts, es va votar a si mateixa; al igual que la resta
de les formacions del ple. Així doncs, per minoria però essent la regidora més
votada, va prendre possessió com alcaldessa de Capellades l’Anna Maria
Sánchez.
Tot seguit es va donar la paraula als diferents grups. Tant ERC com PSC van
declinar el torn de paraula. Ivan Olvera per Vila de Capellades-CUP va fer un
curt discurs refermant un cop més la voluntat de Vila de Capellades – CUP per
acostar la política municipal al ciutadà i treballar per una democràcia
participativa.
Finalment, després del discurs de la Sra. Alcaldessa es va donar per acabat el
ple.

