ACTA DE
CONSTITUCIO DE L’AJUNTAMENT

Data eleccions municipals: 24 de maig de 2015
Sessió constitutiva: 13 de juny de 2015
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SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU
AJUNTAMENT CELEBRADA EL 13 DE JUNY DE 2015.
REGIDORS ASSISTENTS:
JOAN ESPONA I AGUSTÍN (CIU)
JOSEP M. ORTUÑO BREMONT (CIU)
ANNA SERRA I ANGLADA (CIU)
HELENA DORCA I ARAU (CIU)
JOSEP ROCA I VILA (CIU)
MARIA GALIZIA I AMORAGA (CIU)
VANESSA TORRENT I MARTIN (CIU)
SILVIA PAGÈS I SERAROLS (CUP-PA)
QUIM LLACH I GALLARDO (CUP-PA)
GEMMA COTS I AGULLÓ (CUP-PA)
RODOLF MATEOS I GONZÁLEZ (CUP-PA)

SECRETARI-INTERVENTOR
ALFONSO GONZÁLEZ LEAL
A la Casa Consistorial de Sant Joan les Fonts, a tretze de juny
de dos mil quinze i sent les dotze hores del migdia, van
concórrer,
(de conformitat amb els articles 195 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i
el 37.1, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre), els quals al marge s'expressen, que
constitueixen la totalitat dels Regidors electes amb l'objecte de
celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de
l'Ajuntament.
Faig constar que a l’expedient de constitució de l’Ajuntament
figura la documentació relativa a l’acta extraordinària d’arqueig
que ascendeix a 817.661,95 € i que s’adjunta en forma d’annex
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a la present acta. El compte de patrimoni ascendeix a la
quantitat de 23.647.963,00 €.
El Secretari General dóna lectura de l'acta de proclamació dels
regidors electes remesa per la Junta Electoral de Zona, segons el
resultat obtingut en les passades eleccions de 24 de maig.
A l'Ajuntament de Sant Joan Les Fonts li corresponen ONZE (11)
regidors distribuïts de la següent manera:

CANDIDATURES

Nº VOTS OBTINGUTS

NºELECTES

CIU

835

7

CUP-PA

553

4

Tots han estat convocats, dintre del termini i en la forma
escaient, per constituir la nova Corporació, de conformitat amb
l'establert en els articles 195 i 196 de la llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, del Règim Electoral General, articles 37 i següents
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les Entitats locals.
Es dóna fe que tots els regidors electes, presents en la sessió,
han complert amb el requisit previ de formular la declaració de
béns i drets patrimonials, i la declaració d'activitats.
Declarada oberta la sessió. pel Sr. Secretari es procedeix a
cridar els Regidors electes de major i de menor edat dels
presents, a l’objecte de formar la Mesa d'Edat, que serà
presidida pel de major edat i de la que serà Secretari el de la
Corporació, segons estableix l'article 195.2 de la Llei Orgànica
5/1985, de 15 de juny, i l'article 37-2, del Reglament
d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats
locals, corresponent la designació al SR. JMª ORTUÑO I
BREMONT i LA SRA.MARIA GALIZIA I AMORAGA que passen a
ocupar el lloc destinat a l’efecte, quedant constituïda la MESA
D'EDAT per:
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MESA D'EDAT
PRESIDENT: JMª ORTUÑO I BREMONT, regidor de major edat.
ASSISTENT: MARIA GALIZIA I AMORAGA, regidora de menor
edat.
SECRETARI DE LA CORPORACIÓ: ALFONSO GONZÁLEZ LEAL

Seguidament el sota signant
Secretari, per Ordre del Sr.
President, dóna lectura a les disposicions aplicables a la
constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les contingudes
als articles 195 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, i 37 del
Reglament d'Organització, funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats locals.
Acte seguit es va donar lectura per part del Secretari dels noms i
cognoms dels Senyors Regidors electes que assisteixen a la
sessió, i es procedeix pels membres de la Mesa d'Edat, a la
comprovació de les credencials presentades.
A continuació invita el Sr. President als Regidors electes que
exposessin en aquest acte si els afectava alguna causa
d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva
proclamació, tal com estableixen els articles 6è , 7è, 177 i 178
de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 9 de juny, als que donà
lectura el Secretari, després de la qual cosa i obtingut com a
resultat que als reunits no els afecta cap causa d'incompatibilitat
sobrevinguda.
El Secretari informa que els candidats electes, de conformitat
amb allò que disposa l'apartat 5 de l'article 75 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada
en aquest punt per l'article 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març,
han
formulat
declaració
sobre
causes
de
possible
incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat
que els proporciona o pugui proporcionar ingressos econòmics.
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PRESTACIÓ DE JURAMENT O PROMESA.
A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8
de l'article 108 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, modificat per la Llei Orgànica 8/1991,
de 13 de març, en el moment de la presa de possessió i per tal
d'adquirir la plena condició del càrrec de Conseller, els candidats
electes hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució,
per això per part del Sr. President de la Mesa d'Edat formularà a
cadascú dels candidats electes, la següent pregunta:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament
de Sant Joan Les Fonts, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?”
JOAN ESPONA I AGUSTÍN (CIU)
Sí, prometo per imperatiu legal, i resto a disposició del parlament,
del president i del govern de la generalitat de Catalunya.
JOSEP M. ORTUÑO BREMONT (CIU)
Sí, prometo per imperatiu legal, i resto a disposició del parlament,
del president i del govern de la generalitat de Catalunya.
ANNA SERRA I ANGLADA (CIU)
Sí, prometo per imperatiu legal, i resto a disposició del parlament,
del president i del govern de la generalitat de Catalunya.
HELENA DORCA I ARAU (CIU)
Sí, prometo per imperatiu legal, i resto a disposició del parlament,
del president i del govern de la generalitat de Catalunya.
JOSEP ROCA I VILA (CIU)
Sí, prometo per imperatiu legal, i resto a disposició del parlament,
del president i del govern de la generalitat de Catalunya.
MARIA GALIZIA I AMORAGA (CIU)
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Sí, prometo per imperatiu legal, i resto a disposició del parlament,
del president i del govern de la generalitat de Catalunya.
VANESSA TORRENT I MARTIN (CIU)
Sí, prometo per imperatiu legal, i resto a disposició del parlament,
del president i del govern de la generalitat de Catalunya.
SILVIA PAGÈS I SERAROLS (CUP-PA)
Sí prometo, per imperatiu legal treballar pel benestar, la igualtat i
la justícia social de La Canya, Begudà i Sant Joan Les Fonts.
Sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a la
independència dels Països Catalans. com deia Eduardo Galeano:
“Molta gent petita en llocs petits fent coses petites pot canviar el
món”.
QUIM LLACH I GALLARDO (CUP-PA)
Sí prometo, per imperatiu legal treballar pel benestar , la igualtat
i la justícia social de Begudà , La Canya i Sant Joan Les Fonts.
Sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a la
independència dels Països Catalans. Com deia Lluís Maria
Xirinacs: “Hem de lluitar contra els forts per deixar de ser febles i
contra nosaltres mateixos quan siguem forts”.
GEMMA COTS I AGULLÓ (CUP-PA)
Sí prometo, per imperatiu legal treballar pel benestar , la igualtat
i la justícia social de Begudà , La Canya i Sant Joan Les Fonts.
Sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a la
independència dels Països Catalans. Com diu Noam Chomsky: “Si
suposes que no existeix esperança, llavors gargaritzes que no hi
haurà esperança. Si suposes que existeix un instint cap a la
llibertat, llavors existeixen oportunitats de canviar les coses”.

RODOLF MATEOS I GONZÁLEZ (CUP-PA)
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Sí prometo, per imperatiu legal treballar pel benestar , la
igualtat i la justícia social de Begudà , La Canya i Sant Joan
Les Fonts. Sense renunciar mai als principis republicans ni al
dret a la independència dels Països Catalans.

CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Realitzades les operacions anteriors, el president de la Mesa declara
constituïda la Corporació, en concórrer la majoria absoluta dels
regidors electes, en la forma següent:
Regidors que integren la Corporació
JOAN ESPONA I AGUSTÍN (CIU)
JOSEP M. ORTUÑO BREMONT (CIU)
ANNA SERRA I ANGLADA (CIU)
HELENA DORCA I ARAU (CIU)
JOSEP ROCA I VILA (CIU)
MARIA GALIZIA I AMORAGA (CIU)
VANESSA TORRENT I MARTIN (CIU)
SILVIA PAGÈS I SERAROLS (CUP-PA)
QUIM LLACH I GALLARDO (CUP-PA)
GEMMA COTS I AGULLÓ (CUP-PA)
RODOLF MATEOS I GONZÁLEZ (CUP-PA)
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ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Immediatament després de la constitució de la Corporació el
Secretari que subscriu, per ordre del Sr. President, dóna lectura
a l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, que
estableix el procediment per a l’elecció d'Alcalde.
Es presenten com a candidats per a Alcalde els Regidors que
seguidament s’indiquen, que són els que encapçalen llurs
corresponents llistes.
CANDIDATS

LLISTA
ELECTORAL

VOTS OBTINGUTS
A LES ELECCIONS

JOAN ESPONA I AGUSTÍN

CIU

835

SILVIA PAGÈS I SERAROLS

(CUP-PA)

553

Efectuada la votació pels Regidors mitjançant paperetes
secretes, i realitzat l’escrutini, es van produir els resultats
següents:

CANDIDATS

LLISTA
ELECTORAL

VOTS OBTINGUTS

JOAN ESPONA I AGUSTÍN

CIU

7

SILVIA PAGÈS I SERAROLS

(CUP-PA)

4

De conformitat amb l'article 196 de la Llei Orgànica núm.
5/1985, de 19 de juny i a la vista del resultat de l’escrutini el
President de la Mesa d'Edat proclama Alcalde electe de
l'Ajuntament:

En JOAN ESPONA I AGUSTÍN que encapçala la llista
presentada per CIU
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PRESA DE POSSESSIÓ
Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 40, número 2, del
Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les
Entitats locals, el Sr. JOAN ESPONA I AGUSTÍN, presta jurament
davant del Ple de la Corporació.
El President de la mesa d'edat li pren jurament per la següent
fórmula:
“Jureu o Prometeu, per la vostra consciència i honor,
complir fidelment les obligacions del càrrec d'Alcalde de
Sant Joan Les Fonts, 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?”.

El Sr. Joan Espona i Agustín, contesta:
Sí, prometo per imperatiu legal, i resto a disposició del parlament,
del president i del govern de la generalitat de Catalunya.
Per part del president se li fa entrega al Sr. Espona dels atributs
de l' Alcaldia ( el bastó de comandament)
El secretari li diu que pot ocupar la presidència i que els membres de
la mesa d'edat poden ocupar els seus escons.
El Sr. Alcalde convida a la lider de l'oposició a dir algunes paraules.
Seguidament, l'Alcalde, agraeix als seus companys que l’hagin
ratificat com Alcalde, i expressa el compromís amb la vila de Sant
Joan que el va escollir el 24 de maig del corrent. S’ aixecà la sessió,
essent les dotze hores i trenta minuts.
L'ALCALDE-PRESIDENT

EL SECRETARI-INTERVENTOR
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DILIGÉNCIA S'incorporen a aquest expedient les credencials
dels Regidors proclamats a les eleccions
municipals
últimament
celebrades
que
a
continuació es relacionaran, presentades de
conformitat amb el que disposa l'article 7.é del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats locals, després d'haver-se'n
comprovat la data de naixement.
PRESENTACIÓ

JOAN ESPONA I AGUSTÍN (CIU)
JOSEP M. ORTUÑO BREMONT (CIU)
ANNA SERRA I ANGLADA (CIU)
HELENA DORCA I ARAU (CIU)
JOSEP ROCA I VILA (CIU)
MARIA GALIZIA I AMORAGA (CIU)
VANESSA TORRENT I MARTIN (CIU)
SILVIA PAGÈS I SERAROLS (CUP-PA)
QUIM LLACH I GALLARDO (CUP-PA)
GEMMA COTS I AGULLÓ (CUP-PA)
RODOLF MATEOS I GONZÁLEZ (CUP-PA)
A Sant Joan les Fonts a 13 de juny de 2015
EL SECRETARI,
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DECRET DE L’ALCALDIA
Havent-se de constituir el nou Ajuntament al proper dia 13 de
juny 2015, de conformitat amb el que disposa l'article 36.2, del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats locals de 28 de novembre de 1986, pel Secretari
s'adoptaran les mesures precises per tal que el dia de la
constitució de la nova Corporació s' efectuà un arqueig i estiguin
preparats i actualitzats tots els justificants de les existències en
metàl·lic o valors propis de la Corporació, dipositats a la Caixa
Municipal o a Entitats Bancàries, així com la documentació
relativa a l’Inventari del patrimoni de la Corporació i dels seus
Organismes Autònoms.
Ho mana i signa al Sr.
juny de 2015.

Alcalde a Sant Joan les Fonts a 10 de

ALCALDE-PRESIDENT

JOAN ESPONA I AGUSTÍN

Davant meu:
EL SECRETARI,

ALFONSO GONZÁLEZ LEAL
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DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS

DILIGÉNCIA.- Per fer constar que els membres de la
Corporació que s’indicaran, han presentat de conformitat
amb allò que disposa l'article 75, número 5, de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las bases de Règim
Local, redactat segons l' article 4 de la Llei 9/1991 de 2 de
Març, declaració dels seus béns patrimonials i sobre causes
de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que
els proporciona o pugui proporcionar ingressos econòmics.

JOAN ESPONA I AGUSTÍN (CIU)
JOSEP M. ORTUÑO BREMONT (CIU)
ANNA SERRA I ANGLADA (CIU)
HELENA DORCA I ARAU (CIU)
JOSEP ROCA I VILA (CIU)
MARIA GALIZIA I AMORAGA (CIU)
VANESSA TORRENT I MARTIN (CIU)
SILVIA PAGÈS I SERAROLS (CUP-PA)
QUIM LLACH I GALLARDO (CUP-PA)
GEMMA COTS I AGULLÓ (CUP-PA)
RODOLF MATEOS I GONZÁLEZ (CUP-PA)
A Sant Joan les Fonts a 12 de juny de 2015
EL SECRETARI

ALFONS GONZÁLEZ LEAL
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ACTA
D'ARQUEIG
EXTRAORDINARIA
I
COMPTEINVENTARI DE PATRIMONI DE LA CORPORACIÓ PER
CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN ELS
FONTS EN DATA 12 DE JUNY DE 2015.
A Sant Joan les Fonts, 12 de juny de 2015 constituïts a la
Tresoreria d’aquesta Corporació els clauers que en signen; En
JOAN ESPONA AGUSTÍN President Ordenador de Pagaments; En
ALFONS GONZALEZ LEAL, Interventor i En JOSEP Mª ORTUÑO
BREMONT, Tresorer, es va procedit a efectuar l’arqueig de fons
existents en aquesta data i, comprovats prèviament els llibres de
comptabilitat de la Intervenció amb els de la Tresoreria, van
aparèixer conformes, i van donar el següent resultat:
AJUNTAMENT
DESCRIPCIÓ

IMPORT

Metàl·lic
Caixa Corporació

1.259,99 €

Detall c/c bancari
Caixa de Pensions compte corrent 20969

594.382,78 €

Caixa de Pensions compte corrent 27173

31.755,17 €

Caixa de Pensions compte corrent 24592

2.157,35

Banc Popular compte corrent
BBVA compte corrent

11,59
200171289

SANTADER 2610120263

1.715,86 €
144.409,01 €
676,07 €

Caixa de Pensions 28310

30.535,03 €

HABITAT SANT JOAN LES FONTS S.L.
DESCRIPCIÓ
Detall c/c bancari

IMPORT

Caixa de Pensions compte corrent
24674

10.524,62 €

Caixa de Pensions compte corrent

138,73 €
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22074
BBVA

2473

compte

corrent

TOTALS

107,34 €

817.661,95 €.-

COMPTE-INVENTARI DE PATRIMONI DE LA CORPORACIÓ
DESCRIPCIÓ
COMPTE PATRIMONI
S/COMPTE GENERAL
2015

IMPORT

23.647.963,19 €
TOTALS

23.647.963,19 €

Per finalitzar l’acte el Sr. Alcalde dirigeix unes paraules a tots als
assistents que es transcriuen literalment:
En primer lloc vull agrair a tota la població que va anar a votar el
passat dia 24 de maig, que ho va fer amb harmonia i pacíficament.
Agrair a tota la població que li ha donat confiança, continuant un
projecte que ve de lluny, renovant-lo amb gent nova, cada quatre
anys, un projecte basat en propostes i per tant és d'agraït al poble de
Sant Joan les Fonts perquè l’avalés a tirar-lo endavant.
Aquest projecte està basat en tres eixos:
1.Eix Medi ambiental, basat en tot el medi i territori.
2.Eix Econòmic, basat a construir mes empreses, ajudar a nous
emprenedors, crear llocs de treballs, etc.
3.Eix Social, el qual esta lligat a treballar conjuntament amb les
Entitats i Associacions com s’ha fet fins ara, i és això que ens ha
avalat per continuar quatre anys mes. He estat elegit sis vegades
consecutives, i aquesta és l’última que em presento com alcalde,
agraeixo a tots els que m’ha donat aquest aval per continuar aquest
projecte i aquesta gent que m’ha acompanyat i que sense ells no
hauria estat possible.
Ctra. d’Olot, 32 – Tel. 972 29 00 52 – Fax 972 29 12 89 – 17857 Sant Joan les Fonts (La Garrotxa)
N.I.F. P-17.19700-E

És un orgull ser alcalde, possiblement alguns dels que esteu aquí
presents no havíeu nascut i no estàveu a Sant Joan Les Fonts, i per
tant no sabeu els problemes que hi havia quan em van venir a buscar
per esser alcalde la primera vegada.
En aquest moment Sant Joan és un referent, no només per la
comarca, si no arreu del territori.
Intentarem treballar en aquesta línia, esperem que res no ho
pertorbi, i en tot cas obro la mà als meus companys de l’ajuntament,
perquè si aporten propostes que son bones pel poble i pel territori, no
tindrem cap inconvenient a estudiar-les.
Per tant moltes gràcies a tots i espero que aquests quatre anys hi
continuï havent l’harmonia d’aquests anys anteriors.
Moltes gràcies.
I perquè consti s’estén la present acta, que signen els expressats
senyors en la data indicada.
I perquè s’uneixi a la liquidació del Pressupost del 2014, expedeixo la
present, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde a dotze de
juny de 2015.
Vist-i-plau
L’ALCALDE

EL TRESORER

EL SECRETARI
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