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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNT AMENT DE L’ALDEA 
 

Número: 1/2018. 
Data: 24 de gener de 2018. 
Hora d’inici: 21:00 hores. 
Hora d’acabament: 21:13 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea. 

 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde: - En Daniel Andreu i Falcó.             - ERC-AM 
Regidors: - Simón Falcó i Moreso   - ERC-AM 
  - Míriam Ferrando i Blesas   - ERC-AM 
  - Albert Curto i Zapater   - ERC-AM  
  - Natividad Bernal i Bermudez  - ERC-AM  
  - Albert Borràs i Tafalla   - ERC-AM  

  - Toni Gilabert Rodriguez   - ERC-AM 
- Elisabet Zapater i Alifonso  - PDECAT 

  - Jose Mª Pujol i Perella   - PDECAT 
  - Rafa Puente i Batlle   - PDECAT  
 
Participa en aquesta sessió el Sr. Carlos Bertomeu Domingo, als efectes de prendre 
possessió del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de l’Aldea, pertanyent al grup municipal 
ERC-AM 
 
Secretària Interventora:  
   

- M. Rosa Pons i Ferré 
 
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia vint-i-quatre de gener 
de dos mil divuit, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors/res assenyalats 
a l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en Daniel Andreu i Falcó, a l’objecte 
de celebrar sessió pública extraordinària. 
  
Obert l’acte pel Sr. President, i després de comprovar que hi ha el quòrum legalment exigit 
per a la vàlida constitució del Ple, es procedeix a estudiar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia i s’adoptaren els següents acords: 
 
ÚNIC.- PRESA DE POSSESIÓ DEL SR. CARLOS BERTOMEU DO MINGO COM A 
REGIDOR.  
 
El Sr. Alcalde  dona les gràcies de part de tot l’equip de govern i de part de tot el consistori 
a la Sra. Yolanda Tomàs per la tasca desenvolupada a la seva regidoria des del setembre 
del 2011, manifesta que la  Sra. Tomàs ha deixat el llistó molt alt i  que ha tingut una 
manera de fer molt adequada, molt ferma, amb molta convicció, amb molta responsabilitat i 
amb molta dedicació, conclou que  la salut és el principal i que  ha sigut això la causa de la 
seva renúncia.  
 
Afirma que ha deixat una petjada important i que d’alguna manera totes les seves accions li 
deixaran al seu successor, Carlos Bertomeu. un full de ruta ben adequat per aconseguir les 
fites que ella ha aconseguit i, si pot, superar-les.   
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Dit això es  passa tractar el punt a la presa de possessió del senyor Carlos Bertomeu i 
Domingo com a càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
L’Alcalde manifesta: 
 
 
“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 29 de desembre  de 2017 va prendre 
coneixement de la renúncia al càrrec de regidora presentada per la Sra. Yolanda Tomàs i 
Ferré. 
 
La credencial del nou regidor que ha d’ocupar la regidoria vacant  va ser lliurada per la 
Junta Electoral Central en data 17 de gener de 2018, a favor del Sr. Carlos Bertomeu i 
Domingo, atesa la seva inclusió en el lloc desè de la llista de candidats presentada per 
ERC-AM de l’Aldea,  a les eleccions municipals de 24 de maig de 2015. 
 
D’acord amb el previst en l’art.108.8 de la LOREG i art.75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, als efectes de que el Sr. Carles Bertomeu i 
Domingo  pugui exercir com a regidor de l’Ajuntament de l’Aldea és necessari que 
procedeixi a prendre possessió de dit càrrec, un cop formulades les corresponents 
declaracions sobre causes de possible incompatibilitat, d’activitats i béns, mitjançant la 
fórmula de jurament en càrrecs i funcions públiques, establerta en el RD 707/1979, de 5 
d’abril. 
 
Per tot això, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament, l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
1.- Acceptar la presa de possessió del Sr. Carlos Bertomeu i Domingo, del càrrec de 
Regidor de l’Ajuntament de l’Aldea, en substitució de Na Yolanda Tomàs i Ferré, després 
de la renúncia voluntària d’aquesta. 
 
 I  per això i d’acord amb el procediment legalment establert, l’Alcalde  pregunta a En 
Carles Bertomeu i Domingo, si: 
 

«¿Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de l’Aldea, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar 
la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat ?»  
 
El Regidor respon afirmativament, utilitzant la fórmula: sí, prometo per imperatiu legal 
 

(Després de la presa de possessió com a Regidor s’incorpora a la Sessió  el Sr. 
Carlos Bertomeu Domingo). 
 
Tos els regidors i regidores presents accepten la presa de possessió del càrrec de Regidor 
de l’Ajuntament de l’Aldea del Sr. Carlos Bertomeu Domingo. 
 
 
Intervencions  
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La Sra. Elisabet li dona les gràcies a la Sra. Yolanda Tomàs per les tasques realitzades 
fins al moment i des del grup municipal del PDCAT volen donar la enhorabona al Sr. Carlos 
Bertomeu i molts encerts en la seva tasca.  
 
El Sr. Simon en nom del grup municipal d’ERC de l’Ajuntament li dona la benvinguda al 
conjunt de feina que porta aquest Ajuntament i li comenta que juga amb dos avantatges. 
En primer lloc, la feina feta per una gran regidora, la Sra. Yolanda Tomàs i per una altra 
banda, que és el primer cop en que un pare prèviament ha sigut regidor al seu  al seu fill, ja 
que un pare regidor sempre pot donar molts bons consells. El grup d’esquerra li desitja 
molts encerts i que compti amb ells per qualsevol cosa que necessiti.  
 
El Sr. Alcalde dona les gràcies al Sr. Simon com a portaveu del grup d’ERC, per la seva 
intervenció. L’alcalde explica que des del dia que va saber que el Sr. Carlos Bertomeu  
havia de prendre possessió li van venir al cap algunes qüestions sobre ell.  Una d’elles va 
ser que és el primer cop que un regidor és fill d’una persona que abans ja havia segur 
regidor de l’Ajuntament de l’Aldea i, creu que és un goig perquè no és una cosa que es 
transmeti per herència però sí que emana de la família i de la responsabilitat que cadascú 
ha ostentat i d’alguna manera és el que li  ha estat transmès des de  casa seva. Comenta 
que li sembla molt bonic aquest fet de treballar per al poble, de treballar per a la gent i 
d’implicar-se en una qüestió tant important i de tanta responsabilitat i, com a regidor més 
jove d’aquest Ajuntament, li agrada que ho faci amb tota la convicció i amb tanta fermesa ja 
que pressuposa una plena garantia de que l’èxit ja està per bon camí.  
 
L’Alcalde conclou la seva intervenció donant al Regidor entrant els més bons desitjos en 
aquesta nova etapa de càrrec electe, i li manifesta el suport de tots els regidores i 
regidores en el desenvolupament de la seva tasca i agraeix l’assistència a tot el públic 
present, en particulars a la família i amics del regidor entrant, pel gest que han tingut 
d’acompanyar al Carlos Bertomeu en aquest acte tan especial. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a l’hora assenyalada 
a l’encapçalament. I per a constància del què s’ha tractat i dels acords presos, estenc 
aquesta acta que consta de 3 pàgines la qual, una vegada passada al plec de fulls de les 
actes del Ple, signaran el Sr. Alcalde i la  Secretària en compliment del disposat al RD 
2586/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament de les entitats locals i la certifico amb la meva signatura.  
 
 


