
AJUNTAMENT DE LA VILA DE LLÍVIA

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE
L'AJUNTAMENT DEL DIA 11 DE JUNY DE 2011, NÚM. 5/2011

- Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Llívia

- Hora de començament: 12 hores i 3 minuts

- Hora d'acabament: 12 hores i 25 minuts

- Candidats electes assistents: Sílvia Orriols i Palmero, Marc Torrent i Palou, Joan Formenti i
Blanquer, Ramon Abellanet i Meya, Marta Meya i Posadas, Juli Boada i Valls, Enric Manuel
Casas i Valles, Laura Cunill i Serra i Ramon Prat i Costa.

- Candidats electes absents que han excusat llur assistència: cap.

- Secretari: Juan Antonio Yáñez Rodríguez, Secretari de l'Ajuntament.

- Assumptes tractats i acords adoptats:

1r. CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT
Un cop fet l'escrutini de les Eleccions Municipals del passat dia 22 de maig de 2007
(convocades per Reial Decret 424/2011, de 28 de març), vista la certificació de la Junta
Electoral de Zona de Puigcerdà acreditativa de la proclamació dels candidats electes i atès
que es disposa de les seves credencials i que tots han presentat les preceptives
declaracions d'incompatibilitat i d'interessos, cal donar compliment al que preveuen els
articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i 37 i 40 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.

A aquest efecte es forma la Mesa d'Edat integrada per Enric Manuel Casas i Valles i Laura
Cunill i Serra, membres electes presents de major i de menor edat respectivament. Enric
Manuel Casas i Valles la presideix i Juan Antonio Yáñez Rodríguez actua com a Secretari.

Un cop constituïda la Mesa d’Edat, es llegeixen els articles 108.8 i 195 de la Llei Orgànica
Electoral referent a l'acte de constitució de l'Ajuntament, el resum general dels resultats de
les eleccions i el llistat dels candidats proclamats electes, tot d'acord amb les dades que
s'indiquen:

. Núm. d'electors: 1.197

. Núm. de votants: 599

. Vots a candidatures: 499

. Vots en blanc: 51

. Vots vàlids: 550

. Vots nuls: 49

. Vots obtinguts per cada candidatura i regidors/es proclamats electes:
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- Convergència i Unió (CiU)): 437 vots i vuit regidors/es electes, que són:

1. Sílvia Orriols i Palmero
2. Marc Torrent i Palou
3. Joan Formenti i Blanquer
4. Ramon Abellanet i Meya
5. Marta Meya i Posadas
6. Juli Boada i Valls
7. Enric Manuel Casas i Valles
8. Laura Cunill i Serra

- Partit Popular (PP): 62 vots i un regidor electe, que és:

1. Ramon Prat i Costa.

La Mesa d'edat procedeix a l'examen del certificat expedit per la Junta Electoral de Zona i de
les credencials dels candidats proclamats electes; també constata les personalitats i les
identitats respectives d'acord amb l'article 7 del ROF.

S'informa que per poder adquirir plenament la condició de regidors electes de la vila de Llívia
cal que les persones proclamades jurin o prometin el càrrec d'acord amb la fórmula de
l'article 1 del RD 707/1979, de 5 d'abril i que compleixin la resta de requisits legals, per la
qual cosa, a requeriment del Secretari, es posen tots ells drets i els fa la següent pregunta:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor de l'Ajuntament de Llívia amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució?”. Els membres electes contesten el següent:

- La regidora electa Sílvia Orriols i Palmero contesta: Sí, ho prometo.
- El regidor electe Marc Torrent i Palou contesta: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
- El regidor electe Joan Formenti i Blanquer contesta: Sí, ho prometo.
- El regidor electe Ramon Abellanet i Meya contesta: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
- La regidora electa Marta Meya i Posadas contesta: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
- El regidor electe Juli Boada i Valls contesta: Sí, ho prometo.
- El regidor electe Enric Manuel Casas i Valles contesta: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
- La regidora electa Laura Cunill i Serra contesta: Sí, ho prometo.
- El regidor electe Ramon Prat i Costa contesta: Sí, ho juro.

Complimentat el que preveu l’article 195 de la Llei Electoral, i tenint present que hi assisteix
la totalitat dels membres electes d'aquest Ajuntament, la Mesa declara constituïda la
corporació i els 9 membres assistents prenen possessió del seu càrrec de regidor/a d'aquest
Ajuntament.

2n. ELECCIÓ D'ALCALDE/SSA
Es llegeix l'article 196 de la Llei Orgànica Electoral sobre l'elecció de la persona que ha
d’ocupar l’alcaldia. S'explica que la votació es farà mitjançant papereta secreta que, un cop
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introduïda en el corresponent sobre i quan siguin cridats pel Secretari seguint l’ordre alfabètic
dels cognoms, s'haurà de lliurar al President de la Mesa perquè la dipositi dins la urna.

El President invita els dos regidors que encapçalen les llistes respectives per si volen
presentar la seva candidatura, i ho fan els següents:

* Sílvia Orriols i Palmero que encapçala la llista de Convergència i Unió.

* Ramon Prat i Costa que encapçala la llista del Partit Popular

Tots dos són proclamats candidats a l'Alcaldia de l'Ajuntament.

Comença la votació i el Secretari crida un per un els regidors electes per ordre alfabètic
llevat dels integrants de la Mesa. A mesura que els crida, aquests lliuren els sobres al
President de la Mesa que els diposita dins la urna. Per últim voten els dos regidors integrants
de la Mesa d’edat. Seguidament es procedeix a l'escrutini dels vots, el President llegeix les
paperetes que lliura després als membres de la Mesa als efectes del seu examen i
comprovació. Es verifica el recompte i s’obté el següent resultat:

* Sílvia Orriols i Palmero obté 8 vots.

* Ramon Prat i Costa obté 1 vot.

Per això, en aplicació de la normativa vigent resulta que ha estat elegida Alcaldessa la Sra.
Sílvia Orriols i Palmero per obtenir la seva candidatura 8 vots, que representen la majoria
absoluta respecte dels 9 membres que de dret integren el Ple d'aquest Ajuntament.

El President de la Mesa proclama Alcaldessa la Sra. Sílvia Orriols i Palmero.

L'Alcaldessa electa manifesta la seva acceptació expressa i pren possessió amb la promesa
de servir fidelment el seu càrrec d'Alcaldessa de l'Ajuntament de Llívia i els interessos del
municipi amb lleialtat al Rei, i complir i fer complir les lleis d'acord amb allò que disposa la
Constitució.

En aquest moment l'Alcaldessa electa adreça unes paraules als regidors municipals i resta
d’assistents.

A continuació, d'acord amb el que disposa l'article 36.2 del ROF, el Secretari lliura als
assistents una còpia de l'acta d'arqueig extraordinari amb els saldos que certifiquen les
existències i dóna compte del darrer inventari aprovat per l'Ajuntament.

El Secretari també lliura als regidors una còpia de la principal normativa vigent sobre el règim
d'incompatibilitats i del deure d’abstenció per a deliberar, votar, decidir i executar assumptes
municipals així com per a contractar amb l'Ajuntament (articles 76 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local; 167 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 10, 20, 21, 96 i
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185 del RD 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats locals; 28, 29 i 62.1.e) de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, reguladora del procediment administratiu comú; 49, 50 i 294 de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic; i 178 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de
juny del règim Electoral General). Tots els membres es donen per assabentats i es
comprometen a tenir-los en compte en la seva actuació com a regidors de l'Ajuntament.

Un cop finalitzat l'acte l'Alcaldessa aixeca la sessió.

I perquè consti, estenc aquesta acta, d'ordre i amb el vistiplau de la Sra. Alcaldessa.

Vila de Llívia, 11 de maig de 2011

Vist i plau
L'ALCALDESSA, El Secretari,

Sílvia Orriols i Palmero


