AJUNTAMENT D E SANTA EULALIA DE RONÇANA

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

DE

CONSTITUCIÓ

CELEBRADA en data 11 de juny de 2011

REGIDORS/ES ASSISTENTS:

JOAQUIM

BRUSTENGA

I

ETXAURI

MIQUEL MORET I ESPINOSA
ISABEL VALLS I BASSA
ARACELI POLO VELASCO
JUAN JOSE IGLESIAS BARCIA
CRISTINA PARERA SALLENT
PERE CABOT BARBANY
RAMON VILAGELIU RELATS
NÚRIA FEDERICO FUERTES
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARTI FERRES I OLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
AGUSTIN GONZALO ALVAREZ

DEL

NOU

AJUNTAMENT

“A la Casa Consistorial de Santa Eulàlia de Ronçana, a les dotze hores del matí
del dia 11 de juny de 2011, concorren, sense prèvia citació, d’acord amb els articles
195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i 37.1, del
Reglament d’organització, funcionament i régim jurídic de les Entitats locals, aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors/es electes en les
darreres Eleccions locals celebrades el 22 de maig de 2011, els/les quals al marge
s’expressen, els quals constitueixen majoria absoluta dels/les regidors/es electes, ja
que sent aquests/es 13, n’han concorregut 13 amb l’objecte de celebrar la sessió
pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament.

Declarada oberta la sessió, la Secretaria demana la presència dels regidors/es electes
de major i de menor edat dels/de les presents a l’objecte de formar la Mesa d’Edat,
que es presidida pel/ per la de major edat i de la que n’és Secretari/a el/la de la
Corporació, segons estableix l’article 195.2, de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, i
l’article 37.2, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic, corresponent
la designació a En Joaquim Blanch i Conejos i a /Na Cristina Parera i Sallent que
passen a ocupar el lloc destinat a l’efecte, quedant constituïda la MESA D’EDAT per:

MESA D’EDAT
President/a:
En/Na JOAQUIM BLANCH CONEJOS
de 67 anys d’edat regidor/a assistent de major edat.
En/Na CRISTINA PARERA SALLENT de 36 anys d’edat, regidor/a de menor
edat.
Secretari/a:
En/Na LURDES GIMENO I MASPONS
Secretari/a accidental de la Corporació.

Seguidament per la Secretaria i per ordre de la Presidència, dóna lectura a les
disposicions aplicables per a la constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les
contingudes en els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, i 37 del Reglament
d’organització, funcionament i régim jurídic de les Entitats locals.
Acte seguit es dóna lectura per la Secretaria dels noms i cognoms dels/ de les
Senyors/es regidors/es electes que assisteixen a la sessió, i es procedeix pels
membres de la Mesa d’Edat, a la comprovació de les credencials presentades.
A continuació la Presidència convida als/les regidors/es electes a que exposin en
aquest acte si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat

a la seva proclamació, d’acord amb el que estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, els dos últims articles citats, segons redacció
donada per la Llei Orgànica 1/1997, de 30 de maig, que dóna lectura la Secretaria,
resultant que als/a les reunits/des no els/les afecta cap causa d’incompatibilitat
sobrevinguda.

CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ

Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la Corporació,
en concórrer la majoria absoluta dels/ de les Regidors/es electes, en la forma següent:
Regidors/es que integren la Corporació
Nom i cognoms

Llista electoral

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI

CIU

MIQUEL MORET I ESPINOSA

CIU

ISABEL VALLS I BASSA

CIU

ARACELI POLO VELASCO

CIU

JUAN JOSE IGLESIAS BARCIA

CIU

CRISTINA PARERA SALLENT

CIU

PERE CABOT BARBANY

I-ERC-AM

RAMON VILAGELIU RELATS

I-ERC-AM

NÚRIA FEDERICO FUERTES

I-ERC-AM

JOAQUIM BLANCH I CONEJOS

PSC

MARTI FERRES I OLLE

PSC

FRANCESC MONTES I CASAS

PP

AGUSTIN GONZALO ALVAREZ

ICV-EUiA

Per la Secretaria es dóna compte que els/les candidats/es electes, en
compliment del que es disposa en el número 7 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril reguladora de les Bases del Règim Local 1 , en redacció establerta per la Llei
14/2000, de 29 de desembre, han presentat declaració sobre causes de possible
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar
ingressos econòmics, així com declaració dels seus béns patrimonials.
A continuació, d’acord amb el que es disposa en el número 8 de l’article 108 de
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificat per la
Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març en el moment de la presa de possessió i per
adquirir la plena condició del càrrec de Regidor/a, els/les candidats/es electes han de
jurar o prometre acatament a la Constitució, procedint-se per la Presidència de la
Mesa d’Edat a formular a cada un/a dels/les candidats/es electes, la següent pregunta:
“¿Jureu o prometeu per vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR/A amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”.
Contestant Sr. JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI, SI ho prometo, amb lleialtat
i fidelitat al poble de Santa Eulàlia i a Catalunya
Contestant Sr. MIQUEL MORET I ESPINOSASI ho prometo , amb lleialtat i
fidelitat al poble de Santa Eulàlia i a Catalunya.
Contestant Sra. ISABEL VALLS I BASSASI .ho prometo, amb lleialtat i fidelitat al
poble de Santa Eulàlia i a Catalunya
Contestant Sra. ARACELI POLO VELASCO SI .ho prometo, amb lleialtat i
fidelitat al poble de Santa Eulàlia i a Catalunya
Contestant Sr. JUAN JOSE IGLESIAS BARCIA SI ho prometo, amb lleialtat i
fidelitat al poble de Santa Eulàlia i a Catalunya.
Contestant, Sra CRISTINA PARERA SALLENT SI/ ho prometo, amb lleialtat i
fidelitat al poble de Santa Eulàlia i a Catalunya
Contestant Sr. PERE CABOT BARBANY SI ho prometo, per imperatiu legal
Contestant Sr., RAMON VILAGELIU RELATS SI ho prometo, per imperatiu legal
Contestant Sra NÚRIA FEDERICO FUERTES SI ho prometo, per imperatiu legal
Contestant Sr

MARTI FERRES I OLLE, SI .ho prometo ¡Error! Marcador no definido.

Contestant Sr. FRANCESC MONTES I CASASSI ho prometo, amb lleialtat i
fidelitat al poble de Santa Eulàlia i a Catalunya
Contestant Sr. AGUSTIN GONZALO ALVAREZ, SI ho prometo
La Sra. CRISTINA PARERA SALLENT fa la pregunta al candidat Sr. Joaquim Blanch i
Conejos.

Contestant Sr. JOAQUIM BLANCH I CONEJOS SI .ho prometo..

ELECCIÓ D’ALCALDE

Immediatament després de la constitució de la Corporació la Secretaria que
subscriu, d’ordre del Sr. President, va donar lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, que estableix el procediment per a l’elecció d’Alcalde.
La presidència demana els caps de llista electes que manifestin si presenten la seva
candidatura a l’Alcaldia.
Es presenten com a candidats per a l’Alcaldia els

Regidors que seguidament

s’indiquen:
LLISTA

CANDIDATS/ES

ELECTORAL

Vots
obtinguts en
les eleccions

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI

CIU

1129

PERE CABOT BARBANY

I-ERC-AM

661

QUIM BLANCH CONEJOS

PSC-PM

445

AGUSTI GONZALO ALVAREZ

ICV-EUIA

174

Efectuada la votació pels/les Regidors/es mitjançant paperetes secretes, i
realitzat l’escrutini, es produeixen els resultats següents:
VOTS OBTINGUTS

CANDIDATS/ES

En lletra

En números

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI

set

7

PERE CABOT BARBANY

tres

3

JOAQUIM BLANCH CONEJOS

dos

2

AGUSTI GONZALO ALVAREZ

un

1

Sent el número dels vots dels/les Regidors/es el de 13
BRUSTENGA I ETXAURI. ha obtingut la majoria absoluta

3

2

el candidat JOAQUIM

, d’acord amb l’article 196

de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny.
Atès el resultat de l’escrutini la Presidència de la Mesa d’Edat proclama Alcalde
electe de l’Ajuntament a:
En JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI que encapçala la llista presentada per
CONVERGÈNCIA I UNIÓ.

PRESA DE POSSESSIÓ

Acte seguit i d’acord amb el que disposen els articles 18 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 40 2, del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats locals, i 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, per la
Presidència de la Mesa d’Edat es formula a En JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI, la
següent pregunta:
“¿Jureu o prometeu per vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’ALCALDE amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat? ”.
Contestant En JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI, SI ho prometo, amb lleialtat i
fidelitat al poble de Santa Eulàlia i a Catalunya.
Complert

l’objecte

de

la

convocatòria,

l’Alcalde-President

JOAQUIM

BRUSTENGA i ETXAURI dirigeix una afectuosa salutació als ex-alcaldes presents, als
regidors i regidores del nou mandat i al nombrós públic assistent. Fa un comentari
emotiu del seu pas pel consistori agraint el suport dels regidors i regidores que li han
fet confiança. En el seu discurs fa palesa la dificultat, en temps de crisi, d’assumir la
responsabilitat que acaba d’adquirir, però mostra el convenciment de que es podrà fer
una bona feina amb l’ajuda de tothom. Finalment té un record per tot el poble, entitats,
associacions, comerciants, empresaris, autònoms, col·lectius de joves i de gent gran, i
molt especialment dóna les gràcies als treballadors i treballadores de l’ajuntament per
la seva professionalitat i bona disposició davant el mandat que comença.
Seguidament, l’ Alcalde va aixecar la sessió, a de les 12:30 hores.

L’ ALCALDE,

LA SECRETÀRIA ACCTAL,

