
ACTA NÚM. 05/2011 
 

ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE L'AJUNTAMENT  
DEL DIA 11 DE JUNY  DE 2011 

SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ 
 

 
 

A  la Casa de  la Vila de Camprodon, essent les  
12:00  hores del dia 11  de juny de 2011,  en 
compliment del que disposa l’article 195 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral General, es reuneixen els regidors 
electes de la Corporació Municipal que es 
relacionen al marge,  que han estat proclamats per 
la Junta Electoral de Zona, com a resultat de les 
eleccions locals celebrades el dia 22 de maig 

 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i García, 
titular de la Corporació. 
 
CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT:  

  
 Comprovat que el quòrum d’assistència acompleix  
 allò que determina la legislació local i de règim 
electoral al respecte, el Sr. Secretari, prèvia comprovació de les respectives 
acreditacions, crida als regidors electes de major i menor edat entre els presents, els 
quals prenen possessió com a regidors efectuant promesa del càrrec, per tal de formar 
la Mesa d’edat, que resta constituïda pel Sr. Josep Junca i Vidal , com a membre de 
major edat, per la Sra. Sònia Riñé i Calero, com a regidora més jove, qui promet per 
imperatiu legal, i pel Sr. Luis López i García, com a Secretari de la Corporació. 
 
 
CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT: 
 
Acte seguit, la Mesa comprova les credencials presentades i la seva correspondència 
amb la certificació lliurada a l’efecte per la Junta Electoral de Zona, constata la 
personalitat dels assistents així com que cada un ha efectuat prèviament a aquest acte 
la preceptiva declaració d’interessos, incompatibilitats i patrimoni, tal com preceptua 
l’article 75.7 de la Llei 7/1985; i procedeix a cridar per ordre alfabètic als regidors, que 
prometen el càrrec, tal com estableix l’article 108 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General, prenen possessió i ocupen el seu lloc en perfecte ordre. Els senyors  
Jordi Batchelli, F. Xavier Collboni, Martí Pujol i Josep Roca, prometen per imperatiu 
legal.  
 
Finalitzada la presa de possessió de tots els membres que de fet i de dret formen el 
consistori, la Mesa declara constituïda la nova Corporació Municipal que queda 
integrada pels regidors següents:  
 

Assistents: 
 
 Esteve Pujol i Badà 
 Josep Juncà i Vidal  
 Joan Guillaumes i Vila 
 Martí Pujol i Suriñach 
 Miquel Sala i Planella 
 Sònia Riñé i Calero 
 F. Xavier Collboni i Sala 
 Josep Roca i Monfort 
 Jordi Batchelli i Aulinas 
 Daniel Birba Cuffí 
 Josep A. Rovelló i Martí 
 



 Esteve Pujol i Badà, Josep Juncà i Vidal, Joan Guillaumes i Vila, Martí Pujol i 
Suriñach, Miquel Sala i Planella i Sònia Riñé i Calero de la candidatura: 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL 
(PSC-PM)   
 

 Daniel Birba Cuffí i   Josep A. Rovelló i Martí de la candidatura: 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU).  
 

 F. Xavier Collboni i Sala, Josep Roca i Montfort i Jordi Batchelli i Aulinas  de la 
candidatura: +CAMPRODON -ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – 
ACORD MUNICIPAL (+C-ESQUERRA-AM)  

 
 
ELECCIÓ DE L’ALCALDE  
 
A continuació, per la Presidència de la Mesa es disposa que es procedeixi a l’elecció 
de l’alcalde, assenyalant que poden ser candidats tots els regidors que han encapçalat 
les corresponents candidatures electorals.  
 
Per la Mesa es proclamen candidats a l’alcaldia:  
 

 Esteve Pujol i Badà   de la candidatura PSC-PM  
 F. Xavier Collboni i Sala de la candidatura +C-ESQUERRA-AM. 
 Daniel Birba Cuffí de la candidatura CiU 

 
Els Srs. regidors procedeixen a la votació secreta, dipositant el seu vot a l’urna 
habilitada a tal fi. 
 
Finalitzada la votació es procedeix a l’escrutini, que dóna el següent resultat: 
 
 Vots emesos  ..........................................................    11 
 Vots en blanc ..........................................................  0 
 Vots nuls .................................................................  0 
 Vots a favor del Sr. Esteve Pujol i Badà .................  6 
 Vots a favor del Sr. F.Xavier Collboni i Sala  ..........  3 
 Vots a favor del Sr. Daniel Birba Cuffí ....................  2 
 
Vist el resultat de l’escrutini, i tenint en compte que el Sr. Esteve Pujol i Badà ha 
obtingut SIS (6) vots, que representen la majoria absoluta de regidors, el President de 
la Mesa el proclama alcalde electe d’aquest Ajuntament. 
 
El Sr. Esteve Pujol manifesta la seva acceptació del càrrec d’alcalde i fent la promesa 
reglamentàriament establerta pren possessió de l’alcaldia, rep la vara d’alcalde, 
assumeix la presidència de la sessió i, a continuació, concedeix la paraula als regidors.  
 
El Sr. Collboni, candidat per +Camprodon-Esquerra-AM, felicita en primer lloc l’alcalde, 
i a continuació agraeix rebut als camprodonins i camprodonines i també a tots els que 
van votar en les eleccions municipals, demostrant que Camprodon és un poble actiu i 
viu. També expressa es seu agraïment, especialment  a la família, als col·laboradors i 



a tots els que han donat suport de forma incondicional per a formar la candidatura i 
poder continuar treballant pel poble.  Anuncia que farà una oposició constructiva 
donant suport a les actuacions que vagin en benefici del municipi i oposant-se a tot allò 
que pugui significar un retorcés o generi dubtes sobre la seva oportunitat. Acaba 
donant les gràcies.  
  
El Sr. Birba, candidat de CiU, felicita al nou alcalde i als seus col·laboradors pel 
resultat obtingut en les eleccions. Agraeix l’esforç i dedicació als integrants de la seva 
candidatura d’ara i també a l’anterior i també a tots els camprodonins i camprodonines 
que els han fet confiança i donat el seu vot. Afirma que continuaran posant Camprodon 
i els seus vilatans i vilatanes per damunt de tot, tal com ho han fet fins ara; i anuncia 
una actuació lleial i ferma tant si l’han d’exercir des de l’oposició com si ho fan 
col·laborant, en tot cas. Finalitza donant les gràcies.  
 
 El Sr. Pujol, candidat de PSC-PM i nou alcalde, indica que es dirigeix novament com a 
alcalde a tots els camprodonins i camprodonines. Agraeix la participació en les 
eleccions municipals, que ha estat superior a anteriors convocatòries. Agraeix, 
especialment, els suport rebut i l’ambient de respecte i alegria que es viu al poble. 
Expressa també el seu agraïment als companys i companyes que han fet possible que 
torni a ser alcalde i als dos candidats de les altres formacions polítiques per les seves 
paraules, en la línia que sempre els ha caracteritzat, que són una mostra del tarannà 
d’aquest Ajuntament, atès que considera que tant important és el què es fa com el com 
es fa, i aquí sempre s’ha actuat i es continuarà actuant amb humilitat, sense 
prepotència i sempre al servei de Camprodon. Afirma que ens toca viure uns temps 
que no seran fàcils per a ningú, cosa que obliga ara, més que mai, a fer un esforç 
d’efectivitat i rigor  i a suplir la manca de recursos amb responsabilitat, prudència i 
il·lusió sense que això suposi cap pas enrere en la qualitat dels serveis als ciutadans i 
mantenint Camprodon com un pol d’atracció turística de primer ordre. Dóna les gràcies 
nominalment als regidors de l’anterior mandat que han deixà l’escó. Agraeix la 
presència del públic a aquest acte solemne i especialment als alcaldes de Sant Pau de 
Segúries i Setcases que són presents a l’acte. Assegura que ens trobem davant 
d’onze persones que aportaran el millor que tenen pel seu poble. I finalitza fent 
especial èmfasi en el sentiment personal d’agraïment vers el seu poble que li permet 
que pugui aportar tot el millor de la seva experiència i esforç en allò que ell considera 
que és el més important, Camprodon.    
 
No havent altres assumptes a tractar,  el Sr. alcalde president dóna per finalitzada la 
sessió quan passen tres minuts d’un quart d’una del migdia de tot el que jo, el 
Secretari,  en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE   


