Ref. 8/2011
constitució

ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
DE SANT PERE PESCADOR
Sessió de l’11 de juny de 2011
Al primer pis del Casal de Sant Pere Pescador, essent les dotze del migdia
del dia onze de juny de dos mil onze, de conformitat amb els articles 195 de
la Llei Orgànica 5/1985 de Règim electoral general i l’article 37.1 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, es reuneixen, prèvia convocatòria, nou
(9) dels onze (11) regidors que el passat dia 30 de maig van ser proclamats
electes per la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de
les eleccions locals del 22 de maig de 2011, convocades pel Reial Decret
424/2011 de 28 de març, amb la finalitat de celebrar la sessió pública
extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits per mi, el Secretari de
la Corporació, que dono fe de l’acte.
Regidors electes assistents:
Jordi Martí Deulofeu
Agustí Badosa Figueras
Maria Dolors Ferrer Canals
Lluís Font Massot
Pere Bonavia Gummà
Blai Bahí Larios
Marina Barceló Fàbrega
Adrià Gasau Saló
Ginesta Miró Ezquerra
Regidors electes que no assisteixen:
Anna Isern Font
Adrià Bardera Àvila
Secretari:
Josep Maria Cortada Puig
Declarada oberta la sessió, el Secretari dóna lectura de l’article 195 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
Seguidament, informa de la documentació a què es refereix l’article 36,2 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals:
L’arqueig amb els justificants de les existències en metàl·lic dipositades a
entitats bancàries, i l’inventari del patrimoni de la Corporació.
En aquest sentit, el Secretari informa que l’arqueig importa un total de
719.010,88 € (Set-cents dinou mil deu euros amb vuitanta-vuit cèntims)
d’existències en metàl·lic dipositades a les entitats bancàries en data d’ahir i
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que la valoració total dels béns inclosos a l’inventari patrimonial és de
5.499.421,87 € (Cinc milions quatre-cents noranta-nou mil quatre-cents vint-iun euros amb vuitanta-set cèntims).
A continuació, el Secretari procedeix a cridar els regidors electes de major i
menor edat amb l’objecte de constituir la mesa d’edat, la qual, en conformitat
amb el referit article 195 de la llei electoral, estarà constituïda pel Regidor
electe de major edat i pel Regidor electe de menys edat, a més del SecretariInterventor de la Corporació.
D’aquesta manera, la mesa d’edat quedarà constituïda per:
.- Agustí Badosa Figueras, nascut el 8 d’abril de 1956, per ser l’elegit de
major edat.
.- Ginesta Miró Ezquerra, nascuda el 2 de setembre de 1990, per ser
l’elegida de menor edat.
.- Josep Maria Cortada Puig, Secretari-Interventor de la Corporació.
El Secretari els convida perquè s’incorporin a la taula i ocupin els llocs
destinats a l’efecte, quedant així constituïda la mesa d’edat.
Tot seguit, el Secretari procedeix a la lectura del nom i cognoms de cadascun
dels regidors electes que assisteixen a la sessió, es comproven les
credencials trameses per la Junta Electoral de Zona, i els nomenats es van
incorporant a la taula per ocupar els llocs que tenen assignats.
El Secretari dóna lectura al que estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la
Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, sobre les causes de
possibles incompatibilitats per a la presa de possessió dels càrrecs.
Seguidament, el Secretari demana que, si existeix algun regidor afectat per
alguna de les causes d’incompatibilitat previstes a l’esmentada llei electoral,
ho manifesti en aquest moment. No efectuant-se cap declaració per part dels
regidors, s’entén que aquests no es troben afectats per cap de les referides
causes d’incompatibilitat.
A continuació, de conformitat amb allò disposat en el número 8 de l’article
108 de la Llei Orgànica 5/1985 de Règim Electoral General, els regidors
procedeixen a prestar el jurament o promesa, per la qual cosa se’ls formula la
següent pregunta: ¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?
Els regidors responen:
Jordi Martí Deulofeu: Sí, ho prometo per imperatiu legal i amb plena
lleialtat al poble de Sant Pere Pescador.
Agustí Badosa Figueras: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Maria Dolors Ferrer Canals: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Lluís Font Massot: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Pere Bonavia Gummà: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
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Blai Bahí Larios: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Marina Barceló Fàbrega: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Adrià Gasau Saló: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Ginesta Miró Ezquerra: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
Realitzats els juraments o promeses, la Mesa declara constituïda la
Corporació, en concórrer la majoria absoluta dels regidors electes.
Abans de procedir a l’elecció de l’Alcalde, el Secretari llegeix el contingut de
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de Règim Electoral General relatiu al
procediment per portar a terme aquesta elecció.
Immediatament després, es procedeix a l’elecció de l’Alcalde de Sant Pere
Pescador, tot essent candidat el membre de la Corporació que encapçala
l’única llista presentada a les darreres eleccions locals. El Secretari explica
que es realitzarà mitjançant el procediment de votació secreta, en la que cada
regidor electe dipositarà el seu vot en l’urna destinada a aquesta finalitat.
El nom del candidat és el que tot seguit s’indica:
.- Jordi Martí Deulofeu, per la llista electoral d’Independents per Sant
Pere Pescador/Acord municipal.
Seguidament es procedeix a realitzar la votació i pels regidors electes es
diposita el seu vot a l’urna destinada a l’efecte. Una vegada efectuada la
votació, es procedeix a realitzar l’escrutini, el resultat del qual és anunciat pel
Secretari, i és el següent:
Jordi Martí Deulofeu ............................................................. 9 vots
Realitzat l’escrutini, i havent obtingut el Sr. Jordi Martí Deulofeu, candidat que
encapçala la llista d’Independents per Sant Pere Pescador/Acord municipal,
la majoria absoluta de vots en la primera votació, és proclamat Alcalde per la
Mesa d’edat.
Acte seguit, el vocal major d’edat, Sr. Agustí Badosa Figueras, de conformitat
amb l’establert en els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, i 40,2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals, procedeix a fer al Sr. Jordi Martí Deulofeu la pregunta
d’acatament a la Constitució legalment establerta, el text literal de la qual és
el següent: ¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?
El Sr. Jordi Martí Deulofeu contesta: Sí, ho prometo per imperatiu legal i amb
plena lleialtat al poble de Sant Pere Pescador, a Catalunya i a les seves
institucions.
Després d’això, queda dissolta la Mesa d’edat.
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Seguidament l’alcalde, Jordi Martí Deulofeu, dirigeix unes paraules als
assistents.
En primer lloc, trasllada als assistents l’excusa per l’absència de la regidora
Sra. Anna Isern Font, la qual ha hagut de donar compliment a un compromís
inexcusable adquirit fa molt temps, i del regidor Sr. Adrià Bardera Àvila, el
qual es troba encara convalescent d’una recent operació.
Seguidament, dóna les gràcies a totes les persones que integren la seva
candidatura sense fer esment als motius específics d’aquest agraïment, els
quals ja coneixen cadascun d’ells.
Manifesta que la tasca que es presenta per a aquest nou mandat municipal
és complexa. La prioritat serà la de contribuir a la reactivació de l’economia, a
combatre l’atur, a recolzar les iniciatives emprenedores, i a dedicar una
especial atenció als joves; tenint en compte, però, que la contribució
municipal només podrà ser modesta, d’acord amb les possibilitats d’un petit
municipi com és el nostre.
Segueix dient que el full de ruta d’aquest nou mandat, a l’igual que el del que
acaba de finalitzar, estarà presidit per la vocació de servei, les polítiques de
proximitat al ciutadà, i la inversió municipal en serveis públics i d’atenció a les
persones.
Finalment, exposa que tota aquesta actuació estarà presidida per l’objectiu
principal de garantir la cohesió social i la convivència al nostre municipi.
Acaba dient que espera no decebre i que, en tot cas, els regidors electes
segur que no fallaran.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a dos quarts d’una
del migdia.

L'ALCALDE PRESIDENT

EL SECRETARI-INTERVENTOR

Jordi Martí Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig
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