ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
GANDESA, CELEBRADA EN DATA 16 DE JUNY DE 2007.
_______________________________________________________________

A la una del migdia del dia setze de juny de dos mil set, es reuneixen a la Sala
de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, la totalitat dels regidors
electes en les Eleccions Municipals celebrades a Gandesa el dia 27 de maig de
2007, segons consta a l'acta de proclamació de la Junta Electoral de Zona de
Tortosa de data 1 de juny de 2007, i que són els senyors que tot seguit es
relacionen:
-Sr. Miquel Aubà Fleix
-Sra. Inés Piqué Gabriel
-Sr. Manel Vidal Salvadó
-Sr. Ramón Lluís Vidal
-Sr. Mateu Aubà Galano
-Sr. Pere Royo Pedrola
-Sr. Carles Luz Muñoz
-Sr. Carles Llarch Amposta
-Sr. Jesus Fermín Andrés Molins
-Sr. Joaquin Pedrola Garde
-Sra. Joana Jornet Tomàs

(APG-FIC)
(APG-FIC)
(APG-FIC)
(APG-FIC)
(APG-FIC)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(PSC-PM)
(Esquerra-AM)
(PP)

Tots els regidors electes han lliurat prèviament les respectives credencials a la
Secretària de la Corporació, Sra. Iolanda Sas Laudo, present en aquest acte.
L'objecte de la sessió pública és donar compliment al que disposen els articles
195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General i 37
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, respecte la constitució de la
nova Corporació Municipal. El Sr. Alcalde-President en funcions, va efectuar
en data 14.06.07 una convocatòria en aquest sentit, d’acord amb el contingut
de l’Ordre GAP/187/2007, de 31 de maig.
Per Secretaria s'informa als regidors electes de la normativa aplicable i del
procediment a seguir per la constitució de la nova Corporació Municipal.
A continuació, es constitueix una Mesa d'Edat integrada pels Srs. Jesús
Fermín Andrés Molins i Inés Piqué Gabriel, regidors electes de major i de
menor edat, respectivament, actuant com a Secretari, la de la Corporació
Municipal, Sra. Iolanda Sas Laudo.
La Mesa d'Edat comprova les credencials presentades pels regidors electes
amb el contingut de l'acta de proclamació oficial de regidors electes que la
Junta Electoral de Zona de Tortosa ha tramès prèviament a l'Ajuntament.
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En el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició de llurs
càrrecs, cadascun dels 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 acatar la Constitució, en els termes previstos a l'article 1er. del
Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i en compliment del que estableix l'article
108.8 de la Llei 5/85, 19 de juny, de Règim Electoral General.
Acte seguit, el Sr. President de la Mesa declara constituïda la Corporació
Municipal de Gandesa.
2) Elecció d'Alcalde-President.
Seguint amb l'ordre del dia establert i de conformitat amb el que determinen els
articles 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny i l'article 40 del Reial
Decret 2568/86, de 28 de novembre, s'inicia el procediment per a l'elecció
d'Alcalde.
El Sr. President de la Mesa informa del procediment a seguir, sent d'aplicació la
Llei abans esmentada.
De conformitat amb els precepte legals citats, són candidats a Alcalde els
Regidors cap de llista que a continuació es relacionen:
-Sr. Miquel Aubà Fleix, del partit APG-FIC.
-Sr. Pere Royo Pedrola, del partit CiU.
-Sr. Jesús Fermín Andrés Molins, del partit PSC-PM.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde, del partit ERC-AM.
-Sra. Joana Jornet Tomàs, del PP.
Per la seva part, el Regidor Municipal Sr. Jesús Fermín Andrés Molins, del
PSC-PM, expressa la seva voluntat de renunciar a ser candidat a Alcalde.
Els Regidors Municipals es donen per assabentats de la renúncia.
Respecte el sistema de votació, la Corporació Municipal acorda per unanimitat,
efectuar-la a mà alçada, amb el resultat següent:
-Sr. Miquel Aubà Fleix, del partit APG-FIC:
-Sr. Pere Royo Pedrola, del partit CiU:
-Sr. Joaquin Pedrola Garde, del partit ERC-AM:
-Sra. Joana Jornet Tomàs, del PP:

7 vots.
3 vots.
0 vots.
1 vot.

El Sr. President de la Mesa, a la vista del resultat obtingut, proclama Alcalde
electe el Sr. Miquel Aubà Fleix, per haver obtingut la majoria absoluta dels vots
dels Regidors Municipals.
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El Sr. Miquel Aubà Fleix, davant la Corporació Municipal, presta promesa
d'acatament a la Constitució i de complir fidelment les obligacions del càrrec
d'Alcalde amb lleialtat al Rei i acatar la Constitució, en els termes previstos a
l'article 1er. del Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i en compliment del que
estableix l'article 108.8 de la Llei 5/1985, 19 de juny, de Règim Electoral
General.
El Sr. Miquel Aubà Fleix pren possessió i adquireix la plena condició del seu
càrrec d'Alcalde-President de l'Ajuntament de Gandesa, rebent la felicitació
dels assistents.
3) Aprovació si s'escau, dels impresos normalitzats de les Declaracions
d'Interessos.
Per Secretaria s'informa que tots els membres de la Corporació Municipal,
abans de prendre possessió de llur càrrec, han aportat a l'Ajuntament les
corresponents declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre
activitats que els hi proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics,
així com declaració de llurs béns patrimonials, donant compliment al que
estableix l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local.
La funcionària municipal informa que les declaracions s'han efectuat en models
normalitzats i que en compliment del que estableix la llei esmentada, s’han
de sotmetre a la consideració del Ple per a la seva aprovació si és el cas.
Fets avinents els documents esmentats;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar els impresos normalitzats de les Declaracions pel Registre
d'Interessos dels membres de la Corporació Municipal.
4) Donar compte de les existències en metàl·lic i altres de la Corporació
Municipal i de la documentació relativa a l'inventari de Béns Municipals.
En compliment del que estableix l'article 36.2 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, per Secretaria s'informa de les existències actuals de la
Corporació Municipal en metàl·lic i avals, exposant que els certificats de les
entitats bancàries, extractes i altres justificants obren a l'expedient, segons el
detall següent:
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-Caixa Tarragona.
Compte 0110041623: 144.762,76€
-Caixa Tarragona.
Compte 0110078279: 197.235,87€
-Caixa de Pensions.
Compte 0200000679: 302.801,99€
-Caixa de Pensions.
Compte 0200194718: 314.770,22€
-Caixa de Catalunya.
Compte 0200006593:
15.134,44€
-Caixa de Catalunya.
Compte 0200404760:
39.714,95€
-Caixa Rural de Teruel.
Compte 2014678029:
20.132,72€
-Banc Bilbao Biscaia Argent. Compte 0010000735:
689,51€
-Banc Bilbao Biscaia Argent. Compte 0010004867:
1.902,52€
-Banc Bilbao Biscaia Argent. Compte 0010014790:
36.462,77€
-Banc de Crèdit Local.
Compte 0200430443:
70.051,39€
-Banc Santander Central Hisp.Compte 1510002970: 17.566,87€
-Caixa Corporació Municipal.
53,69€
______________________________________________________
-Total existències en metàl·lic......................................1.161.279,70€

-Total existències en avals:.............................................257.710,26€

Tanmateix, la Secretària informa que resta a disposició de la Corporació
Municipal la documentació relativa a l'Inventari de Béns Municipals, un extracte
del qual obra a l’expedient de constitució de la nova Corporació.
L'Ajuntament Ple es dona per assabentat.
A continuació, el Sr. President de la Mesa passa simbòlicament la vara de
mando al Sr. Alcalde, en Miquel Aubà Fleix, el qual saluda els assistents i
agraeix als votants i als Grups Municipals el suport prestat. Diu que s’obren
les portes de l’Ajuntament a tots els ciutadans i a la resta de Grups. Exposa
que els projectes que tenen previstos per al municipi en els quatre pròxims
anys tindran repercussió a llarg termini perquè són projectes d’envergadura i
transcendència supramunicipal i que necessitarà el suport majoritari de tots els
grups municipals i d’altres administracions per tirar-los endavant. Manifesta
que té la ferma voluntat de treballar per al poble i que farà una Gandesa més
justa socialment i més pròspera econòmicament.
Els presents feliciten novament el Sr. Alcalde.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President dona per
finalitzada la sessió a tres quarts de dues de la tarda de la data al
començament assenyalada, agraint novament a tots els assistents la seva
presència a l'acte.
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De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, setze de juny de dos mil set.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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