ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE DATA 13 DE JUNY DE 2015

Regidors presents:
Sr. Rafel Domínguez Blázquez
Sr. Fernando Durante Acevedo
Sra. Mireia Canal Vila
Sr. Fèlix Valero Alonso
Sr. Francesc Xavier Ten Costa
Sr. Albert Vergés Sarola
Sr. Olivier Viscido Sotelo
Secretària: Susanna Vilarnau i Prujà

A Tortellà, el dia 13 de juny de 2015, a les 12 del migdia, a la Sala de Plens
de la Casa Consistorial, en compliment del que disposen els article 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 Tortellà, atesos els resultats de les Eleccions Municipals
celebrades el dia 24 de maig de 2015, per a la renovació dels membres de
la Corporació, es reuneixen els Srs/es. Regidors/es Electes enumerats
anteriorment, assistits per la Secretària - interventora que dóna fe de l’acte.
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT
Tot seguit, una vegada declarada oberta la Sessió, la Secretària 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, la Secretària crida a cada Regidor Electe, als efectes d’acreditar-ne
la personalitat.
La Mesa d’Edat resta integrada pel Sr. Rafel Domínguez Blázquez, de 51
anys, Regidor electe de major edat, que la presideix, i per la Sra. Mireia
Canal Vila, de 32 anys, Regidora electe de menor edat, que actua com a
secretària de la mesa.

COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
Constituïda la Mesa d’Edat i després de prendre les mesures precises
d’acord amb allò que disposa l’article 36.2 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, la Secretària posa a disposició dels
Srs. Regidors Electes la documentació referent als justificants de les
existències en metàl·lic i valors propis de la Corporació disposats en la Caixa
Municipal i Entitats Bancàries, i igualment la documentació relativa a
l’inventari de Béns de la Corporació.
Seguidament, la Secretària de la Mesa procedeix a la lectura de totes les
credencials que li han estat lliurades, 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
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.
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 Tortellà, amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya”.
A continuació la Secretària de la Corporació procedeix a nomenar a
cadascun dels Regidors electes, llegint la fórmula, que es manifesta de la
següent manera:
Sr. Rafel Domínguez Blázquez

SI, HO PROMETO

Sr. Fernándo Durante Acevedo
Sra. Mireia Canal Vila
Sr. Fèlix Valero Alonso
Sr. Francesc Xavier Ten Costa

Sr. Albert Vergés i Sarola
Sr. Olivier Viscido Sotelo

SI, HO PROMETO
SI, HO JURO
SI, HO PROMETO, per imperatiu legal
Per imperatiu legal, prometo per la
meva consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de
Regidor de l'Ajuntament de Tortellà
amb lleialtat al Rei i al President de la
Generalitat, i guardar i fer guardar la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya".
SI, HO PROMETO, per la meva
consciència i honor
SI, PROMETO, per imperatiu legal i
per poder servir al poble que m’ha
escollit, únic dipositari de sobirania,
però sense renunciar mai als principis
republicans
ni
al
dret
a
la
independència del nostre poble.

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 12:07 hores, el
President de la Mesa declara constituït l’Ajuntament de Tortellà després de
les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015.
ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Posteriorment, la Secretària 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.
Proclamació de candidats a l’Alcaldia
Després d’això, el President de la Mesa d’Edat pregunta els Regidors que
encapçalen les llistes si mantenen la seva candidatura a Alcalde o la retiren,
manifestant-se en el sentit següent:
Sr. Rafel Domínguez Blázquez – Independents de Tortellà – Candidatura de
Progrés, manté la seva candidatura a Alcalde.
Sr. Francesc Xavier Ten Costa – CIU manifesta:
“Regidors electes,
veïns i veïnes,
Simbòlicament volem anunciar que retirem la nostra candidatura i el nostre
vot en blanc o abstenció en la votació d'avui, creiem que és la millor
manera de posicionar-nos i de donar suport a la llista més votada que
encapçala el senyor Rafael Domínguez.

Havíem repetit que s'obre una nova etapa a Tortellà (també al nostre país,
a la nostra nació, a Catalunya), no ho perdéssim de vista, sens cap mena
de dubte que és així; una etapa en què nosaltres des de l'oposició hi
aportarem de la nostra part per fer un poble millor: farem oposició, que és
el que enforteix la democràcia i evita, com ho diria... excessos i
unilateralitats; farem oposició que no vol dir crítica i obstrucció sinó que
farem oposició constructiva; mirarem endavant per construir el futur; des
de la nostra part, procurarem, com havíem dit, per la reactivació de les
entitats, perquè es tirin endavant accions per als joves, per la transparència
i la informació del nostre ajuntament, per una nova manera de fer política,
per l'educació i la cultura i per la promoció del nostre poble, Tortellà.
Coneixement, coratge i sort, que també és benvinguda.”
Sr. Olivier Viscido Sotelo Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu –
Capgirem Tortellà, manté la seva candidatura.
Seguidament,
l’Ajuntament.
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Elecció del sistema de votació
Després de la proclamació de candidats, el President de la Mesa convida els
Regidors electes a elegir el sistema de votació (article 101 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals) per
elegir l’Alcalde.
Triat el sistema de votació secreta, es facilita a cada elector una papereta
en què consta els noms i cognoms dels candidats a l’Alcaldia; indicant que
hauran de marcar amb una X el candidat al qual concedeixen el seu vot.
Es procedeix a continuació a la votació secreta per part dels Srs. Regidors
que són cridats pel President de la Mesa d’Edat, dipositant-ne el vot en
una urna preparada a l’efecte; els integrants de la Mesa d’Edat són els
últims en dipositar els seus vots.
Acabada la votació, es procedeix a l’escrutini dels vots emesos que són
llegits en veu alta pel President de la Mesa d’Edat, amb el següent
VOTS EMESOS: 7
VOSTS VÀLIDS: 7
VOTS EN BLANC: 3
VOTS NULS: 0
Les paperetes es distribueixen de la manera següent:
Sr. Rafel Domínguez Blázquez – Independents de Tortellà – CP: 4
Sr. Olivier Viscido Sotelo – Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu –
Capgirem Tortellà: 0

En conseqüència i atès el resultat de la votació, com que el nombre de
Regidors és de 4 i la majoria absoluta és 4, el Secretari de la Mesa d’Edat
procedeix a les 12:12 hores proclamar Alcalde - President de la Corporació
al Sr. Rafel Domínguez Blàzquez cap de llista d’Independents de Tortellà –
PM.
PRESA DE POSSESSIÓ
A continuació, de conformitat amb l’article 18 del TRRL i l’article 40.2 del
ROF, la Secretària 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 Tortellà, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar
la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia”.
Seguiment, l’Alcalde es manifesta de la següent manera: Juro.
Realitzat el jurament, la Sra. Secretària de la Mesa fa el lliurament dels
atributs del seu càrrec passant el Sr. Rafel Domínguez Blázquez a ocupar la
presidència de la Sala i es dissolt la Mesa d’Edat.
A continuació Sr. Rafel Domínguez Blázquez, Alcalde-President, cedeix el
torn de paraula als representants de les diferents forces amb representació
en la Corporació Municipal.
Tot seguit pren la paraula el regidor de la Candidatura d’Unitat Popular –
Poble Actiu – Capgirem Tortellà, Sr. Olivier Viscido Sotelo, i manifesta:
“Esperem que sigui una candidatura
transformar coses en el poble. Salut.”
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A continuació pren la paraula el regidor CIU, Sr. Albert Vergés i Sarola, i
manifesta:
"Primer de tot felicitar el nou alcalde i també a la resta de
companys/regidors... també donar les gracies a l'equip sortint per la seva
dedicació en tots aquests anys.
Nosaltres tenim molt clar que volem i com ho volem fer (TRANSPERENCIA –
INFORMACIÓ – COMUNICACIÓ - PARTICIPAR); tenim un camí a fer i el
volem fer amb la tota la gent del poble que vulgui sumar i no dividir; volem
AVANÇAR!
Conscients de que ens hi juguem en el futur del poble; ens abstenim... però
dir-vos que som gent optimista i veiem el got mes ple que buit, creiem amb
les persones i tenim compromís. Per nosaltres no quedarà que aquest 4
anys les paraules siguin fets; fent-ho així sumarem entre tots; si es fan les
coses sense cooperació, sense transparència, sense informació, sense
confiança, d'amagades i en mala fe, de forma partidari, sense comptar amb
nosaltres per res... el poble no serà millor. Des del nostre grup donar-vos la
nostra mà estesa per col·laborar"

Llavors pren la paraula el regidor CIU, Sr. Francesc Xavier Ten Costa, i
manifesta:
“Hem reitero amb el que ha manifestat el Sr. Albert Vergés i Sarola”
A continuació pren la paraula el regidor Independents de Tortellà-CP, Sr.
Fèlix Valero Alonso, i manifesta:
“Haré todo lo que pueda y creo que estamos todos en la misma línea de
dinamizar el pueblo. Así mismo, también, impulsaremos el tema de
educación, cultura y turismo.”
Llavors pren la paraula la Sra. Regidora Independents de Tortellà – CP, Sra.
Mireia Canal Vila, i manifesta:
“Gràcies per fer possible haver arribat fins aquí. Seran 4 anys profitosos,
per tal de millorar i prosperar, fent pinya i poder treballar conjuntament”.
Després pren la paraula el Sr. Fernando Durante Acevedo, regidor
d’Independents de Tortellà-CP, i manifesta:
“Moltes gràcies a tots. Hi ha molta més gent que ha fet possible aquest
projecte. I treballar plegats.”
Finalment pren la paraula el Sr. Rafel Domínguez Blázquez, regidor
d’Independents de Tortellà-PM, i manifesta:
“Primer donar les gràcies a l’assistència i l’acolliment que varem rebre quan
varem arribar a Tortellà. Agrair les paraules de l’Olivier, Albert, Francesc
Xavier. Volem que canviïn les coses i que hi hagi més participació.
L’Ajuntament està obert a tothom. No he preparat cap discurs, només volia
donar les gràcies a tothom.
Gràcies a la Loli i la Pili Louzao, pel suport i recolzament rebut.
També agrair en Jordi per la feina que ha fet amb nosaltres. Així mateix,
també vull agrair a l’Imma per la sensatesa que ha aportat en el nostre
projecte. També, en Dani que és una persona molt preparada i sempre té la
paraula justa en el moment just.
Després a l’Esme que té una capacitat de treball, i mai té un no per
resposta, i ens dóna aquesta força que a vegades ens fa falta.
En Fèlix un persona amb uns valors molts clars que portarà el tema del
medi ambient. I esperem que farà una bona feina i que compte amb el
suport de tots nosaltres.
La Mireia amb aquesta empenta. És una persona bàsica que ens donarà
molta satisfacció i ens posarà les piles a tots.
En Fernándo que és el meu company de música, conjuntament amb
l’Olivier. Li estic molt i molt agraït tot el suport donat, ja que sense ell
potser no hagués estat possible tirant endavant el nostre projecte.
També, li vull donar les gràcies a la Loli que ha sigut un puntal, moltíssimes
gràcies.
Gràcies a tots per venir, i ens falta molta feina per fer. Recordeu que soms
les mateixes persones que érem el dia 23 de maig, i us necessitem.
Estarem sempre el vostre costat. Així mateix, també, voldria agrair el

comportament dels diferents grups polítics durant aquest temps de
campanya electoral que en tot moment ha predominat harmonia i consens.
Moltes gràcies en Joaquim Pagès per tota l’ajuda que ens ha ofert en el
traspàs, facilitant-nos les aquesta tasca.
Gràcies els treballadors de l’Ajuntament.
Gràcies a tots!!!”.
I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor President aixeca la
sessió. Essent a les 12: 34 hores, i per a constància del que s’hi ha tractat i
dels acords presos, estenc aquesta acta que signen els assistents i la
certifico amb la meva signatura.

