ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter: Extraordinari amb urgència
Data:27 de febrer de 2014
Lloc: sala de plens
Assisteixen
Alcalde

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Regidors
ISABEL VALLS I BASSA
ARACELI POLO I VELASCO
FRANCESC BONET I NIETO
CRISTINA PARERA I SALLENT
VICENÇ FUERTES I BERGUA
PERE CABOT I BARBANY
RAMON VILAGELIU I RELATS
ANGEL EXOJO I LOZANO
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARTI FERRES I OLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
AGUSTIN GONZALO I ALVAREZ
No assisteix:
Cap
Secretari
Josep Lluís Llavata i Ferrer
A la Casa de la Vila a les 18:45 hores del dia 27 de febrer de 2014, es van
reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde els regidors que al marge es relacionen,
assistits pel Secretari, amb l’objecte de celebrar la sessió de caràcter extraordinari
d’urgència, en primera convocatòria, del ple de l'Ajuntament.
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L’alcalde dóna inici al Ple, i demana en primer lloc, un record per en Joan Carles
Lafuente, que havia mort el dia anterior. Manifesta que en Joan Carles era el marit
de la que havia estat regidora per I-ERC, na Nuria Federico, i es tractava d’una
persona molt apreciada, molt participativa i que estava, entre altres, a la Comissió
dels Gegants i a la Comissió de Festes, i era la persona que si calia un cop de mà,
sempre es podia comptar amb ell. És una pèrdua molt sentida, també a nivell
personal, i succeeix quan per edat no es podia preveure, i son coses injustes que té
la vida, però que s’han d’assumir.
A indicació de l’alcalde, els regidors i assistents, en peu, guarden uns instants de
silenci en la seva memòria.
1. APROVACIÓ URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
L’Alcalde procedeix a raonar la justificació de la urgència, i diu que la credencial del
nou regidor ha arribat immediatament després de convocar el ple extraordinari que
es celebrarà a continuació, i al no poder-se introduir a l’ordre del dia, calia convocar
aquesta sessió amb caràcter d’urgència, ja que de no fer-ho s’hauria d’esperar a la
sessió ordinària del mes de març per donar-li possessió del càrrec de regidor, i per
les tasques a realitzar convé la seva plena incorporació.
Per tant, es proposa al ple l’adopció de l’ acord d’aprovació de la urgència de la
sessió de ple convocada.
Sotmesa a votació la declaració d’urgència és aprovada pels vots favorables de cinc
regidors de CiU, dos regidors del PSC, un del PP i un regidor d’ICV-EUIA.
S’abstenen de votar els tres regidors d’I-ERC.
2. PRESA DE POSSESSIÓ D'UN REGIDOR MUNICIPAL
“En la passada sessió Plenària de data 30 de gener de 2014 es va adoptar l’acord
d’acceptar la renuncia del regidor del grup municipal de CIU Sr. Miquel Moret i
Espinosa, per la qual cosa es va sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedís
a la designació del candidat a ocupar la vacant produïda, designant a tal efecte al
Sr. Josep Vicenç Fuertes Bergua, per ser el següent candidat a la llista electoral,
després de les renúncies anticipades presentades.
El dia 24 de febrer de 2014 s’ha rebut a la Secretaria General d’aquest Ajuntament
la credencial expedida per la Junta Electoral Central, que acredita al Sr. Josep
Vicenç Fuertes Bergua com a regidor de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,
en substitució del Sr. Moret.
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S’han acomplert els tràmits previstos a l’article 7 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (R.D. 2568/86), en relació
a la presentació de credencials, i el Sr.Fuertes ha efectuat les seves declaracions
sobre béns patrimonials i interessos que formen part ja dels respectius Registres
d’Interessos, i també la declaració d’inexistència de causes d’incompatibilitat,
d’acord amb el que es disposa a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
En compliment del que determina l’art. 108 paràgraf 8 de la LOREG, la pressa de
possessió del càrrec de regidor es fa mitjançant el jurament o promesa, d’acord
amb la fórmula establerta pel Reial Decret 707/1979; per tant, el Sr. Josep Vicenç
Fuertes Bergua, ha de prendre possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana, previ jurament o promesa d’acord amb la següent
formula legal:
“Juro o prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així
com les que comporta l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. “
Seguidament, el Sr Josep Vicenç Fuertes Bergua, fa lectura de l’anterior fórmula,
prometent el càrrec de Regidor, amb la qual cosa des d’aquest moment passa a
formar part de la Corporació”.
Finalitzada la pressa de possessió, l’alcalde dóna la paraula al nou regidor, Sr.
Fuertes, que diu que agreix la confiança dipositada, que ve amb moltes ganes i
força i treballarà el millor possible pel poble de Santa Eulàlia de Ronçana.
Intervencions
El Sr Vilageliu que des de l’oposició saluden la seva arribada, que li desitgen encert
i un camí que sigui el màxim de profitós per Santa Eulàlia. Que des d’I-ERC faran el
possible per que sigui així, trobant-se al seu costat i recolzant-lo, encara que
també, de ser el cas, fiscalitzant la seva actuació, però sempre amb la fidelitat i
lleialtat que els correspon com a membres de la corporació.
El Sr.Blanch li dóna la benvinguda, manifestant-li la disposició del PSC a col·laborar.
El Sr. Gonzalo també dóna la benvinguda al nou regidor.
El Sr. Montes li dóna la benvinguda per l’arribada a l’ajuntament i a l’equip de
govern, reiterant-li que compta amb el recolzament de tots, i el convenciment de
que farà una molt bona tasca pel poble.
La Sra. Valls que des de CiU, també li donen la benvinguda, primer perquè com ja
havia demostrat arriba amb moltes ganes i entusiasme, i també perquè havia
decidit assumir aquesta responsabilitat en moments gens fàcils, ni per la situació de
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l’ajuntament, ni per la renúncia de l’anterior regidor. Afegeix que de segur,
l’oposició no l’haurà de fiscalitzar gaire, perquè tindrà molts encerts.
L’alcalde s’uneix a les manifestacions de benvinguda expressades al Sr. Fuentes,
dient que està ben segur que la seva tasca serà positiva per a l’equip de govern i
per a Santa Eulàlia de Ronçana.
I a les set de la tarda, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo,
el secretari, ho certifico, amb el vistiplau de l’Alcalde.
L’Alcalde

Josep Lluís Llavata i Ferrer

Pàgina 4 de 4

