ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 4/2011
Caràcter: extraordinària
Data: 11 de juny de 2011
Horari: de 12 a 12:30 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Regidors electes per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Josep Serret Mills.
Maria Garreta Baqué.
Josep Maria Ester Font.

Regidors electes per la Llista d’Endavant Cerdanya (End-Cerd):
-

Ramon Chia Galvez.
Joaquim Vera Garrote.
Esteban Baqué Vidal.

Regidors electes per la Llista d’Independents de Fontanals de CerdanyaAlternativa Cerdana-Progrés Municipal (PM):
-

Jordi Pereiro Laguarda.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
Cap.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A les 12 hores de l’11 de juny de 2011, compareixen a la sala de sessions de la
casa consistorial els regidors electes relacionats, a fi de celebrar la sessió de
constitució de la corporació municipal sorgida de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 424/2011, de 28 de març, i celebrades el 22 de
maig de 2011.

Seguidament es procedeix a tractar els punts de l’Ordre el dia:
1. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Declarada oberta la sessió, el secretari de la corporació procedeix en primer
lloc a llegir les disposicions aplicables a l'acte, contingudes als articles 108.8 i
195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 75.7
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 37 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
A continuació, el secretari crida els regidors electes de major i menor edat per
tal de constituir la Mesa d'Edat, que queda integrada per les persones
següents:
-

Sra. Maria Garreta i Baqué, regidora electa de major edat, que actuarà
com a presidenta.
Sr. Jordi Pereiro Laguarda, regidor electe de menor edat, que actuarà
com a vocal.
Sr. Albert Planella i Casasayas, secretari de la corporació, que actuarà
com a secretari.

En compliment dels esmentats preceptes es procedeix pels membres de la
Mesa d’Edat a la comprovació de les credencials i les declaracions d’interessos
presentades pels regidors electes i trobades conformes, el Sr. President
demana als Regidors elegits que exposin en aquest acte si els afecta alguna
causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació,
tal com estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica núm. 5/1985,
de 9 de juny, els quals es llegeixen per part del Secretari-Interventor i resultant
que cap dels convocats és afectat per cap causa d’incompatibilitat
sobrevinguda els membres de la Mesa procedeixen a prendre possessió del
càrrec. A aquest efecte, el Secretari, a instàncies dels regidors electes formula
a la Sra. Maria Garreta i Baqué i al Sr. Jordi Pereiro Laguarda la següent
pregunta, continguda en l'article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel
qual s'estableix la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions
públiques:
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya?»
La Senyora Maria Garreta i Baqué respon, «Sí, ho prometo», i tot seguit
formula la mateixa pregunta al senyor Jordi Pereiro i Laguarda, que també
respon: «Sí, ho prometo».

Seguidament, la presidenta de la Mesa procedeix a prendre possessió del
càrrec individualment a cada un dels regidors electes. Amb aquesta finalitat, els
crida per ordre alfabètic i els formula la pregunta reglamentària:
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya?»
- Contestant En/Na Esteban Baqué i Vidal,

Sí, HO PROMETO

- Contestant En/Na Ramon Chia i Galvez,

Sí, HO PROMETO

- Contestant En/Na Josep Maria Ester Font,

Sí, HO PROMETO

- Contestant En/Na Josep Serret Mills,

Sí, HO PROMETO

- Contestant En/Na Joaquim Vera Garrote,

Sí, HO PROMETO

Realitzades les operacions anteriors, i atès que concorre la totalitat dels
regidors electes, la Presidència de la Mesa declara formalment constituïda la
corporació municipal en la forma següent:
Noms i Cognoms

Llista electoral

Josep Serret Mills

CIU

Maria Garreta Baqué

CIU

Josep Maria Ester Font

CIU

Ramon Chia Galvez

En-Cerd

Joaquim Vera Garrote

En-Cerd

Esteban Baqué Vidal

En-Cerd

Jordi Pereiro Laguarda

PM

2. ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Constituïda la corporació, el president de la Mesa indica que s'ha de procedir a
continuació a l’elecció de l’alcalde en els termes previstos en l’article 196 de la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que és llegit pel
secretari.

A continuació, el president de la Mesa concedeix la paraula, per ordre de
menor a major representativitat, als caps de llista de cada formació política
perquè presentin candidat a alcalde o en manifestin la renúncia.
El senyor Jordi Pereiro Laguarda diu que el candidat a l’Alcaldia que presenta
la llista electoral de PM és ell.
El senyor Ramon Chia Galvez diu que el candidat a l’Alcaldia que presenta la
llista electoral d’En-Cerd és ell.
El senyor Josep Serret i Mills diu que el candidat a l’Alcaldia que presenta la
llista electoral de CIU és ell.
Després de les intervencions anteriors, la Presidència de la Mesa proclama
com a candidats a l’Alcaldia els regidors següents, que són els que encapçalen
les llistes corresponents:
CANDIDATS

Llista Electoral

Josep Serret Mills
Ramon Chia Galvez
Jordi Pereiro Laguarda

CIU
End-Cerd
PM

Vots obtinguts a
eleccions
131
103
42

Seguidament s’efectua la votació, que té caràcter secret, amb crida individual,
per ordre alfabètic, a cada un dels regidors. Aquests dipositen els seus vots en
l'urna custodiada pel president de la Mesa, que vota en últim lloc.
Finalitzada la votació, la Mesa realitza l’escrutini, que ofereix el resultat
següent:
Efectuada la votació, per la Mesa d’Edat es procedeix, seguidament a
l’escrutini, amb el següent resultat:
- Vots emesos
- Vots vàlids
- Vots en blanc
- Vots nuls

CANDIDATS
Josep Serret Mills
Ramon Chia Galvez
Jordi Pereiro Laguarda

set
set
zero
zero

7
7
0
0

VOTS OBTINGUTS
Tres (3)
Tres (3)
Un (1)

En consequència, essent set el número de regidors i quatre la majoria absoluta
legal, de conformitat amb l’article 196 c) de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19
de juny, resulta elegit el Sr. Josep Serret Mills per ser el regidor electe que
encapçala la llista més votada.

A la vista del resultat de l’escrutini el President de la Mesa d’Edat proclama
Alcalde electe de l’Ajuntament en Josep Serret Mills que encapçala la llista
presentada per Convergència i Unió.
A continuació, el president de la Mesa procedeix a prendre possessió del
càrrec a l'alcalde. A aquest efecte, li formula la pregunta reglamentària:
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d'alcalde de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?»
El senyor Josep Serret Mills contesta: «Sí, ho prometo».
El president de la Mesa fa lliurament a l’alcalde de la vara de comandament i li
cedeix la cadira presidencial.
Un cop finalitzada la seva tasca, la Mesa d’Edat es dissol i l’alcalde passa a
presidir la sessió.
Tot seguit, l’alcalde cedeix l’ús de la paraula, per ordre de menor a major
representativitat, als caps de llista de cada formació política.
El regidor, Sr. Jordi Pereiro Laguarda, el regidor, Sr. Ramon Chia Galvez i
finalment, l’Alcalde, Sr. Josep Serret Mills dirigeixen unes breus paraules als
assistents desitjant-se tots plegats una labor molt fructífera en benefici del
poble.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

