ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
11-06-2011
SESSIÓ:
Extraordinària
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT: 12:00 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
12:50 hores.
ASSISTENTS

Srs. Regidors i Regidores electes:
Joan PERELADA I RAMON
Esther ISÚS I FONT
Manel MARSOL I FIERRO
Rubén BARDAJI I CAZORLA
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
Carlos FANTOVA I PALACIN
Meritxell RAMON BISEN
Josep LLUÍS FARRERO I MOYES
Rosa PEGUERA GUARDEÑO
Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Cap.
QUORUM
Perquè pugui tenir lloc la Constitució de la nova Corporació Municipal elegida el
dia 22-05-2011 és necessària l’assistència de la majoria absoluta dels seus
membres electes. En conseqüència es necessària la presència de 5 membres
dels 9 que componen la Corporació. Així mateix és obligatori que el Secretari Interventor hi sigui present.
En conseqüència atesa l’assistència dels 9 membres electes, i del Secretari–
Interventor, es constata l’ existència de quòrum.

ORDRE DEL DIA

1r. Constitució del nou ajuntament.
2n. Elecció de l’Alcalde.

A la localitat de Barruera a les 12:00 del dia 11 de juny de 2011, en compliment
d’allò que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General i l’article 37 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, i a l’efecte de procedir a celebrar la constitució
del nou Ajuntament de LA VALL DE BOI, atesos els resultats de les Eleccions
Municipals celebrades el dia 22 de maig, per a la renovació de la totalitat dels
membres de les Corporacions Locals, es reuneixen els Srs. Regidors Electes al
marge enumerats, assistits pel Secretari que dóna fe de l’acte,

PRIMER. CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

Actuacions prèvies a la Constitució de l’Ajuntament.
El Secretari de l’Ajuntament informa del procediment establert per a la
constitució de l’Ajuntament i la posterior elecció de l’alcalde.
Comprovació de l’arqueig i l’ inventari

El Secretari informa que de conformitat amb el que preveu l’article 36 del RD
2568/1986 de 28 de novembre (BOE del 22 de desembre), pel què s’aprova el
Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens locals (ROF), s’ha realitzat
un arqueig extraordinari i s’ha posat a disposició dels regidors electes la
documentació relativa a l’ inventari de béns de l’Ajuntament.

FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT

Tot seguit, una vegada declarada oberta la Sessió, el Secretari de la
Corporació llegeix l’article 195 de Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, i atenent a allò que disposa en aquest article i els
següents , es procedeix a constituir la Mesa d’Edat.
Per això, el Secretari crida a cada Regidor Electe, als efectes d’acreditarne la personalitat.
La Mesa d’Edat resta integrada per D. Manel MARSOL FIERRO,
Regidor electe de major edat, que la presideix, i per D. Meritxell RAMON
BISEN,

Regidora electe de menor edat, presents en aquest acte, segons

resulta de l’acreditació de la seva personalitat i data de naixement davant el
Secretari de la Corporació, que ho és també de la Mesa.
Els membres de la mesa d’edat juren el seu càrrec de conformitat amb
l’article 195 de la Llei Electoral i el Reial Decret 707/1979 prenen possessió
dels seus càrrecs i queda constituïda la Mesa d’edat.
Un cop constituïda la Mesa, assumeix la presidència d’aquesta sessió.
-

Comprovacions prèvies a la constitució de l’Ajuntament.
Seguidament, el Secretari de la Mesa procedeix a la lectura de totes les

credencials que li han estat lliurades amb la certificació tramesa per la Junta
electoral de Zona, acreditatives de la personalitat dels Regidors electes, tot
procedint a la comprovació de les mateixes, i acreditant cada Regidor electe la
seva personalitat.

A continuació, es comprova que tots els Regidors electes han formulat
les declaracions referides en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i el President de la Mesa d’Edat
convida els Regidors electes a que exposin si els afecta alguna causa
d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, sense
que per part d’ells hi hagi cap manifestació.

Tenint en compte que es compleix l’exigència de l’article 195.4 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i 37.4 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i que concorren a aquesta Sessió la majoria absoluta de Regidors Electes, es
procedeix al compliment del requisit legal previst en l’article 108.8 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General de prestar
jurament o promesa.

- ACTE DE JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS I REGIDORES

Després de la lectura per part del Secretari de l’Ajuntament de l’article
108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
sobre la presa de possessió dels Regidors Electes, es procedeix a nomenar a
tots els Srs. Regidors electes, a efectes de prestar jurament o promesa.
A continuació la Mesa d’Edat posa a disposició dels regidors i regidores
electes un exemplar de la Constitució, un altre de l’Estatut de d’Autonomia de
Catalunya i una Bíblia i procedeix a prendre el jurament o promesa prescrit el
qual s’efectua seguin l’ordre de l’acta de proclamació d’electes corresponents al
municipi.

El jurament o promesa es realitza utilitzant la fórmula prevista en el Reial
Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de
possessió de càrrecs o funcions públiques: «Juro (o prometo) per la meva
consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de Regidor
de l’Excm. Ajuntament de la Vall de Boí, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat», davant un exemplar
de la Constitució, de conformitat amb l’article 195 del LOREG i el Reial Decret
707/197 al què s’incorpora una referència a l’Estatut de Autonomia de
Catalunya.

A continuació el President de la Mesa d’ Edat procedeix a nomenar a
cadascun dels Regidors electes, llegint la fórmula personalment, que es
manifesta de la següent manera:

- D. Joan PERELADA I RAMON (IND PM ) (jura).
- D. Esther ISÚS I FONT (IND PM) (jura)
- D. Rubén BARDAJI I CAZORLA (IND PM) (jura)
- D. Aurora SUBIRÀ I TORRELLES (IND PM) (promet)
- D. Carlos FANTOVA I PALACIN (Bloc Municipal) (jura)
- D. Josep LLUÍS FARRERO I MOYES (CIU ) (jura)
- D. Rosa PEGUERA GUARDEÑO (CIU [jura/promet)
Havent donat compliment a allò que disposa l’article 195 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, a les 12:20
hores, el President de la Mesa declara constituït l’Ajuntament de la VALL DE
BOI després de les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2007.

SEGON. ELECCIÓ DE L’ALCALDE
-

Normativa aplicable

La Mesa d’edat sol·licita al secretari que informi sobre la normativa aplicable i
doni lectura a l’article 196 de la LOREG, la qual cosa es fa seguidament.
Posteriorment, el Secretari de l’Ajuntament procedeix a la lectura de
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General i a l’elecció de l’Alcalde -President de la Corporació.
a) Elecció del sistema de votació

La Mesa d’edat informa que el sistema normal d’adoptar acords a la Corporació
és l’ordinari tal com preveuen els art. 46.2 de la LBRL 102.1 del ROF això no
obstant si es vol utilitzar el sistema de votació nominal o secreta, requerirà la
sol·licitud d’algun grup en aquest sentit i que s’aprovi pel Ple amb quòrum de
majoria simple en votació ordinària.

Atesa la conformitat de tots els grups municipals la Mesa declara que el
sistema de votació serà l’ordinari a ma alçada.

b) Proclamació de candidats a l’Alcaldia

Determinat el sistema de votació , de conformitat amb l’article 196 de la
LOREG , el President de la Mesa d’Edat pregunta els Regidors que encapçalen
les llistes si mantenen la seva candidatura a Alcalde o la retiren.
Respon afirmativament únicament el Sr. Joan PERELADA I RAMON pel partit
Progrés Municipal, que és proclamat candidat per la Mesa i proclamat candidat.

c) Elecció de l’Alcalde
A continuació es procedeix a l’elecció de l’Alcalde per votació ordinària a ma
alçada i el resultat és el següent:

* Joan PERELADA I RAMON, per la candidatura Progrés Municipal 7 vots a
favors dels Srs. D. Esther ISÚS I FONT , Manel MARSOL I FIERRO , Rubén
BARDAJI I CAZORLA , Aurora SUBIRÀ I TORRELLES , Joan PERELADA I
RAMON, Carlos FANTOVA I PALACIN , Meritxell RAMON BISEN
* Abstenció 2 vots dels Srs. Josep LLUÍS FARRERO I MOYES, Rosa
PEGUERA GUARDEÑO .

En conseqüència i atès el resultat de la votació, com que el nombre de
Regidors és de 9 i la majoria absoluta és de 5, el President de la Mesa d’Edat
procedeix a les 12:35 hores a proclamar Alcalde -President de la Corporació a
D. Joan PERELADA I RAMON cap de llista del partit Progrés Municipal.

d) presa de possessió de l’Alcalde

A continuació, de conformitat amb l’article 18 del TRRL i l’article 40.2 del
ROF, el Secretari procedeix a llegir la fórmula d’acatament a la Constitució, que
és la següent: «Juro (o prometo) per la meva consciència i honor, complir amb
fidelitat les obligacions del càrrec d’Alcalde -President de l’Excm. Ajuntament
de la VALL DE BOI, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat».

Seguidament, l’Alcalde es manifesta de la manera següent: [jura].

Realitzat el jurament, D. Joan PERELADA I RAMON passa a ocupar la
presidència de la Sala i es dissol la Mesa d’Edat.

A continuació el Sr. PERELADA Alcalde -President, cedeix el torn de
paraula als representants de les diferents forces amb representació en la
Corporació Municipal, i en darrer lloc, pren la paraula i dirigeix unes paraules
d’agraïment, als senyors Regidors.

EL Resum de les intervencions es transcriu a continuació:

INTERVENCIONS I OPINIONS
Intervenció del regidor electe per Convergència i Unio, Sr. Josep LLUIS
FARRERO I MOYES.
“ En primer lloc felicitar al Sr. Alcalde , regidors i especialment a

Rosa i

Meritxell que avui s’estrenen com a regidores, així com a Manel Visen com
alcalde de l’entitat Municipal de Durro-Saraís.

S’inicia una nova legislatura i nosaltres l’encarem amb il·lusió i ganes per
treballar “ .
Intervenció de l’Alcalde de l’Ajuntament de la Vall de Boi i regidor de
Progrés Municipal, Sr. Joan PERELADA I RAMON.
“ Avui iniciem una nova etapa que no serà fàcil. La voluntat del grup quedarà
clara al cartipàs municipal, agraint al Bloc el seu vot favorable i donant entrada
a formar part, col·laborar i arribar a acords els 4 anys, per tirar endavant i amb
força la Corporació.
Agrair les felicitacions de tots els nous regidors i que la oposició sigui positiva i
oberta.
Dos projectes tenim damunt la taula
a) Els Sky games 2012 importants per la promoció de la Vall, donant un
impuls final.
b) La Trobada de municipis patrimoni mundial que es farà a l’octubre a
la Vall de Boí , que ens posaran a prova com a organitzadors amb la
visita del Director General de la UNESCO , i la pretensió per part
nostra de reconeixement de bons gestors de patrimoni mundial.

Hem de continuar amb la línia dia a dia dels plans d’Obres i Serveis i treballar
per la Comunitat dels Pirineus. Haurem de modular la fórmula, i trobar el punt
exacte per a la col·laboració; deixant les portes absolutament obertes.
Finalment donar el meu agraïment i espero no defraudar” .

Seguidament, D. Joan PERELADA I RAMON Alcalde-President aixeca la
Sessió ; el Secretari en dóna fe.
El Secretari

Vistiplau
L’Alcalde

