ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA
AJUNTAMENT DE GANDESA.

DE

CONSTITUCIÓ

DEL

NOU

A Gandesa, sent dos quarts d’una de la tarda del dia 11 de juny de 2011, es
reuneixen en sessió pública a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els
Regidors electes que tot seguit es relacionen:
-Sra. Ana Maria Sicart Tarragó (PP)
-Sr. Miquel Aubà Fleix (APG-FIC)
-Sr. Ramon Lluís Vidal (APG-FIC)
-Sr. Joan Taulats Soler (APG-FIC)
-Sra. Raquel Mulet Moreno (APG-FIC)
-Sra. Montserrat Mateu Amades (APG-FIC)
-Sr. Carles Luz Muñoz (CiU)
-Sr. Jaume Solé Altadill (CiU)
-Sra. Maria Teresa Aubà Bases (CiU)
-Sr. Pere Jaume Royo Pedrola (CiU)
-Sra. Glòria Ruana Pegueroles (CiU)
Actua com a Secretària, la de la Corporació, Sra. Iolanda Sas Laudo.
Un cop comprovada l’assistència de tots els Regidors electes,
sessió de constitució.

s’inicia la

Per Secretaria es dona compte de l’acta de proclamació oficial de candidats
electes a Regidors Municipals tramesa per la Junta Electoral de Zona de
Tortosa en data 30 de maig de 2011 i esmena posterior de data 7 de juny de
2011,
amb el nombre de vots i de candidats electes obtinguts per
candidatura.
Tanmateix, esmenta la normativa aplicable i exposa que
l’objecte de la sessió és la constitució de la nova Corporació Municipal, de
conformitat amb el que determinen l’article 195 de la Llei 5/1985, de 19 de
juny, de Règim Electoral General i 37 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre. Exposa que el Sr. Alcalde en funcions havia efectuat en data
8.06.2011 una convocatòria expressa, tal com es preveu a l’Ordre
GRI/88/2011, de 19 de maig, de la Consellera de Governació i Relacions
Institucionals.
Acte seguit es constitueix la Mesa d’Edat integrada pels candidats electes Srs.
Joan Taulats Soler i Raquel Mulet Moreno,
de major i menor edat,
respectivament, actuant com a Secretari, la de Corporació Municipal i com a
President, el de major edat.
La Mesa d’Edat comprova les credencials presentades pels candidats electes
en base a l’acta de proclamació oficial i esmena posterior que la Junta Electoral
de Zona de Tortosa ha tramès a l’Ajuntament.
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En aquest moment s’adverteix que si hi ha algun regidor a qui afecti alguna de
les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei 5/1985, de 19 de juny, en els
seus articles 177 i 178 i concordants, ho ha de manifestar en aquest mateix
acte.
Cap dels presents fa cap manifestació en aquest sentit.
En compliment del que estableix l’article 108.8 de la Llei 5/1985, de 19 de juny,
en el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició de llurs
càrrecs, tots els candidats electes juren o prometen davant la Mesa d’Edat,
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor/a Municipal amb lleialtat
al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a Norma Fonamental de
l’Estat.
Acte seguit, el Sr. President de la Mesa d’Edat declara constituïda la nova
Corporació Municipal.
A continuació es procedeix a l’elecció d’Alcalde-President.
Per Secretaria s’informa del procediment a seguir, segons estableixen els
articles 196 de la Llei 5/1985, de 19 de juny i 40 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre.
Poden ser candidats els Regidors Municipals que són cap de llista i que es
relacionen tot seguit, tret que algun dels candidats manifesti la seva voluntat
de renunciar:
-Sra. Ana Maria Sicart Tarragó.
-Sr. Miquel Aubà Fleix.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
En aquest sentit, la Sra. Ana Maria Sicart Tarragó manifesta la seva voluntat
de renunciar a ser alcaldable, restant com a candidats a Alcalde:
-Sr. Miquel Aubà Fleix.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
Acte seguit es procedeix a l’elecció d’Alcalde-President mitjançant votació
secreta, d’acord amb el que estableix l’article 86.1 de la Llei 5/1985, de 19 de
juny, abans esmentada.
Un cop efectuat l’escrutini, el resultat és el següent:
-Sr. Miquel Aubà Fleix: 5 vots.
-Sr. Carles Luz Muñoz:
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6 vots.

A la vista dels resultats obtinguts, el Sr. President de la Mesa d’Edat proclama
Alcalde-President de la Corporació el Regidor Sr. Carles Luz Muñoz, per ser el
candidat que ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels Regidors
Municipals.
El Sr. Carles Luz Muñoz en el moment de prendre possessió i per adquirir la
plena condició d’Alcalde-President,
jura o promet complir fidelment les
obligacions del càrrec d’Alcalde-President amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com a Norma Fonamental de l’Estat.
El nou Alcalde rep l’enhorabona de la resta de Regidors Municipal i del públic
assistent.
La Mesa d’Edat ha finalitzat la seva comesa i partir d’ara, passa a presidir la
sessió el Sr. Carles Luz Muñoz, Alcalde-President.
El Sr. Alcalde pren la paraula per a manifestar en primer lloc el seu agraïment
per la gestió realitzada per l’anterior Corporació. En segon lloc, expressa la
seva ferma voluntat de treballar per al poble de Gandesa amb empeny, esforç
i il·lusió. Finalment manifesta el seu agraïment a les persones que li han donat
suport i al públic assistent la seva presència a la sessió.
Acte seguit, i previ informe de Secretaria, s’aproven els models normalitzats
de declaració d’incompatibilitats i d’activitats i béns, formulades per tots els
membres de la Corporació abans de prendre possessió de llur càrrec,
en
compliment del que determina l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Per últim, per Secretaria es dona compte de les existències en metàl·lic de la
Corporació Municipal, segons el detall següent:
-Catalunya Caixa.
Compte 0210041677: 1.107.644,98€
-Catalunya Caixa.
Compte 0210078260:
144.160,36€
-Caixa de Pensions.
Compte 0200000679: 179.756,04€
-Caixa de Pensions.
Compte 0200194718:
36.535,39€
-Caixa de Catalunya.
Compte 0200006593:
8.143,41€
-Caixa de Catalunya.
Compte 0200404760:
68.229,66€
-Caixa Rural de Teruel.
Compte 2014678029:
19.825,20€
-Banc Bilbao Biscaia Argent. Compte 0010000735:
2.091,16€
-Banc Bilbao Biscaia Argent. Compte 0010004867:
1.789,48€
-Banc Bilbao Biscaia Argent. Compte 0010014790:
21.293,68€
-Banc de Crèdit Local.
Compte 0200430445:
33.639,37€
-Banc Santander
Compte 1510002970:
53.163,80€
-Caixa Corporació Municipal
117,72€
______________________________________________________
-Total existències en metàl·lic......................................1.676.390,25€
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-Total existències en avals:............................................418.623,73€
Per Secretaria s’informa que obra a l’expedient la darrera rectificació de
l'Inventari de Béns Municipals aprovada per l’Ajuntament Ple data 17 de febrer
de 2011.
Tant la documentació relativa a les existències en metàl·lic, avals com la
referent a l’Inventari de Béns es posa a disposició de la Corporació Municipal.
L’Ajuntament Ple es dona per assabentat.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President dona per
finalitzada
la sessió a un quart i mig de dues de la tarda de la data al
començament assenyalada, agraint a tots els assistents la seva presència a
l’acte.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, onze de juny de dos mi onze.
Vist i plau,

Certifico;

L’ALCALDE-PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,

Carles Luz Muñoz.

Iolanda Sas Laudo.
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