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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
 Núm.:  11/04. 
 Data:  Dissabte, 11 de juny de 2011. 
 Caràcter: Ordinari. 
 Convocatòria: Primera. 

Horari: D’¼ menys 5 minuts d’11 del matí fins a ¾ d’11 del matí. 
 Lloc:  Sala de Plens de la Casa de la Vila. 
 
RELACIÓ D’ASSISTENTS:     
 

Sr. Pere Vila Frigola:  Regidor electe de CiU 
Sr. Josep M. Cros Roca:  Regidor electe de CiU 
Sr. Lluís Guillaumes Picart: Regidor electe de CiU  
Sr. Lluís Xancó Vilas:  Regidor electe de CiU 
Sra. Elisa Boix Valmaña:  Regidora electe de CiU 
Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla: Regidora electe de LP-PM  
Sr. David Espuña i Colomer: Regidor electe de LP-PM  
Sra. Estel Muntada Pujiula:  Regidora electe de LP-PM 
Sr. Josep Ayats Nogué:  Regidor electe de LP-PM 

 
Sr. Josep Rovira i Jofre:  Secretari-Interventor. 

 
 
Es reuneixen a la Sala de Plens d’aquest Ajuntament, de conformitat amb l’article 195 de 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), en 
concordança amb l’article 37 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), 
els regidors/es que el dia 11 de juny de 2011 van ser proclamats/des electes per la Junta 
Electoral de Zona d’Olot com a conseqüència dels resultats de les eleccions del dia 22 de 
maig de 2011 (convocades pel Reial Decret 424/2011, de 28 de març , pel qual es 
convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 22 de maig de 
2011 (BOE núm. 75, de 29 de març)), i que es relacionen més amunt, constituint la totalitat 
dels regidors/es electes d’aquesta Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública 
extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits/des pel Secretari-Interventor, que 
dono fe de l’acte i hi assisteixo amb la documentació que es refereix l’article 36.2 del ROF 
(l’Inventari de Béns de la Corporació i l’Acta d’arqueig amb les existències de la 
Corporació), la qual quedarà a disposició del nou Ajuntament que es constituirà. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
Pren la paraula el Secretari de la Corporació: “Bon dia a tothom. Començarem la sessió de 
constitució del nou Ajuntament. L’objecte de la present sessió és procedir a la constitució 
del nou Ajuntament de les Preses, a la vista dels resultats que es van produir el dia 22 de 
maig de 2011, data per a la celebració de les eleccions per a la renovació de la totalitat 
dels membres de les Corporacions Locals. 
 
El procediment de constitució de l’Ajuntament i d’elecció del nou Alcalde, d’acord amb els 
articles 195 i 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general 
(LOREG), implica la realització de les operacions següents: 
 

1) Constitució de la Mesa d’edat, integrada pels Regidors/es electes de major i 
menor edat, presents a l’acte, actuant com a Secretari el qui ho és de la 
Corporació. 

2) Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat, mitjançant 
la presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona d’Olot i 
del DNI. 

3) Jurament o promesa del càrrec de Regidor o Regidora. 
4) Constitució de la Corporació. 
5) Elecció de l’Alcalde. 
6) Jurament o promesa del càrrec d’Alcalde. 
7) Cloenda de la sessió. 

 
Per tant, ara demanaria que les Regidores de major i menor edat de la nova Corporació (la 
Sra. Anna M. Ibáñez i la Sra. Estel Muntada) s’atansessin a la Mesa amb l’objectiu de 
constituir la Mesa d’edat. Ambdues passen a ocupar els corresponents escons de la Mesa, 
presidint la sessió la Sra. Estel Muntada. 
 
Alhora, faig avinent que, d’acord amb l’article 36 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 (ROF), es posa a disposició dels Regidors i Regidores electes l’Inventari 
de Béns de la Corporació i l’Acta d’arqueig amb les existències de la Corporació”. 
 
Seguidament pren la paraula la Presidenta de la Mesa, la Sra. Estel Muntada: “Bon dia a 
tothom. Declaro oberta la sessió de constitució de l’Ajuntament de les Preses i cedeixo la 
paraula al Secretari per a l’acreditació dels Regidors i Regidores”. 
 
A continuació, el Secretari dóna lectura del nom i cognoms dels Regidors i Regidores que 
assisteixen a la sessió (per ordre de llista més votada a menys votada), els quals, un per 
un, es dirigeixen a la Mesa, acreditant la seva personalitat mitjançant l’exhibició del DNI, i 
aportant la seva credencial de Regidor o Regidora, la qual és comprovada per la Mesa 
amb l’Acta de proclamació de la Junta Electoral de Zona d’Olot de 27 de maig de 2011. 
Seguidament, van ocupant el corresponent escó. A continuació el Secretari, després de 
comprovar el nombre d’assistents, anuncia que existeix quòrum suficient (majoria 
absoluta) per a la celebració de la sessió. 
 
Tot seguit, i després de comprovar que tots els Regidors i Regidores electes han formulat 
les declaracions de béns patrimonials i de causes de possible incompatibilitat i sobre 
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qualsevol activitat que li proporcioni o li pugui proporcionar ingressos econòmics (com 
determina l’article 75.7 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local), constatant-se que podran prendre possessió del seu càrrec, la Sra. 
Presidenta de la Mesa sol.licita que, si existeix algun Regidor o Regidora afectat/da per 
alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la LOREG i l’altra legislació 
concordant, sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, ho manifesti en aquest 
moment. No efectuant-se cap manifestació per part dels Regidors i Regidores, s’entén que 
aquests/es no es troben afectats/des per cap de les causes d’incompatibilitat 
sobrevingudes amb posterioritat a la seva proclamació, prevista en l’article 178 de la 
LOREG i l’altra legislació aplicable. 
 
Seguidament, la Sra. Presidenta de la Mesa sol.licita que tots/es els Regidors i Regidores 
es posin dempeus i que el Secretari procedeixi a la lectura de la fòrmula de jurament o 
promesa establerta pel Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, el text literal de la qual és el 
següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de Regidor o Regidora de l’Ajuntament de les Preses, amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
A continuació, el Secretari procedeix a cridar cadascun dels Regidors i Regidores, els 
quals, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa, de la manera següent: 
 

Sr. Pere Vila Frigola:     “Sí, ho prometo”. 
Sr. Josep M. Cros Roca:     “Sí, ho prometo”.    
Sr. Lluís Guillaumes Picart:    “Sí, ho prometo”. 
Sr. Lluís Xancó Vilas:     “Sí, ho prometo”. 
Sra. Elisa Boix Valmaña:     “Sí, ho prometo”. 
Sr. David Espuña i Colomer:    “Sí, ho prometo per imperatiu legal”. 
Sr. Josep Ayats Nogué:     “Sí, ho prometo per imperatiu legal”. 
Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla:    “Sí, ho prometo”. 
Sra. Estel Muntada Pujiula:     “Sí, ho prometo”. 

 
Tot seguit, la Sra. Presidenta de la Mesa declara constituïda la Corporació, i assenyala 
que, tot seguit, es procedirà a l’elecció de l’Alcalde entre els membres de la Corporació 
que encapçalen les corresponents llistes. Amb aquesta finalitat dóna la paraula al 
Secretari, que explica que l’elecció es realitzarà mitjançant el procediment de votació 
secreta, en la què cada Regidor o Regidora electe dipositarà el seu vot, en relació amb les 
candidatures que es presentin, en l’urna destinada per aquesta finalitat, essent elegit 
Alcalde, de conformitat amb l’article 196 de la LOREG, el candidat o candidata que 
obtingui la majoria absoluta en la primera votació i, en el seu defecte, el candidat o 
candidata que hagi obtingut més vots populars a les eleccions.  
 
Després d’això, la Presidenta de la Mesa demana als dos caps de llista si presenten la 
seva candidatura a l’Alcaldia. Responen afirmativament i, així, la Presidenta de la Mesa 
proclama que els candidats són: 
 

Sr. Pere Vila Frigola:   Llista electoral de CiU 
Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla  Llista electoral de LP-PM 
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La Presidenta de la Mesa indica que es procedirà a la votació. Es diposita l’urna de votació 
a sobre la taula i el Secretari distribueix, en un sobre, les 3 paperetes de votació als 
Regidors i Regidores (una per a cada candidatura i una per al vot en blanc). El Secretari va 
cridant els Regidors i Regidores per a la votació. Cadascun/a dels 9 Regidors i Regidores 
diposita el seu vot a l’urna que s’ha instal.lat a la Mesa: 
 

Sr. Pere Vila Frigola 
Sr. Josep M. Cros Roca 
Sr. Lluís Guillaumes Picart 
Sr. Lluís Xancó Vilas  
Sra. Elisa Boix Valmaña 
Sr. David Espuña i Colomer 
Sr. Josep Ayats Nogué  
Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla 
Sra. Estel Muntada Pujiula 

 
Efectuada la votació, la Mesa procedeix a realitzar l’escrutini, el resultat del qual és 
anunciat pel Secretari, i és el següent: 
 

Vots emesos:          9 
Vots vàlids:          9 
Vots nuls:          0 
Vots en blanc:           0 
Vots de la candidatura del Sr. Pere Vila Frigola (CiU):    5 
Vots de la candidatura de la Sra. Anna M. Ibáñez i Somovilla (LP-PM):  4  

 
La Presidenta de la Mesa exposa: “A la vista dels resultats, i donat que la candidatura del 
Sr. Pere Vila Frigola ha obtingut la majoria absoluta dels vots, el proclamo Alcalde de 
l’Ajuntament de les Preses”, moment en el qual rep els aplaudiments de la resta de 
Regidors i Regidores i del públic present a l’acte. Seguidament pregunta al Sr. Pere Vila 
Frigola: “Accepta el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de les Preses?”. El Sr. Pere Vila 
Frigola respon: “Sí, l’accepto”, moment en el qual es repeteixen els aplaudiments dels 
presents. 
 
La Presidenta de la Mesa sol.licita que el Secretari doni lectura de la fòrmula de jurament o 
promesa del càrrec d’Alcalde d’acord amb el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, el text 
literal de la qual és el següent: 
 
”Sr. Pere Vila Frigola, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de les Preses, amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”  
  
 
El Sr. Pere Vila respon: “Sí, ho prometo”, repetint-se els aplaudiments. 
 
La Presidenta de la Mesa fa avinent: “Com a Presidenta de la Mesa d’edat, declaro que el 
Sr. Pere Vila Frigola ha pres possessió del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament. El convido a 
ocupar la Presidència”. 
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Després, d’això, la Presidenta de la Mesa d’edat, la Sra. Estel Muntada, el felicita i li 
entrega la vara d’Alcalde i el medalló, conjuntament amb les claus de l’Ajuntament i el 
número de l’alarma, tot convidant-lo a ocupar el silló presidencial. En conseqüència, queda 
dissolta la Mesa d’edat, amb la qual cosa la Sra. Estel Muntada i la Sra. Anna M. Ibáñez 
passen a ocupar els respectius escons. 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde dóna el bon dia a tothom, i d’acord amb el protocol, cedeix la 
paraula a la portantveu de l’altra candidatura, la Sra. Anna M. Ibáñez, qui pren la paraula i 
exposa: 
 
“Bon dia a tothom. Tots el membres de la candidatura i la resta de components que 
formem el grup Les Preses - Progrés Municipal, i jo personalment, volem agrair el nombrós 
suport que vam rebre de tots els presencs que ens vareu votar el diumenge 22 de maig. A 
tots vosaltres, gràcies pel vostre suport. 
 
A partir d'avui treballarem pel nostre municipi des de l`oposició. Ho farem pensant amb el 
poble i pensant també amb el gairabé 50% dels presencs que ens han fet confiança. 
Podeu estar convençuts que ho farem amb la mateixa il.lusió, amb les mateixes ganes, 
esforç i compromis, perquè les Preses continuï sent un poble de progrés i de referència. 
 
Farem una oposició constructiva i rigorosa, sumant esforços amb l’equip que governarà 
durant aquests propers 4 anys en aquells projectes i iniciatives que suposin millores per 
als veïns i veïnes del municipi. I ens oposarem en tots aquells grans i petits projectes que 
no repercuteixin en benefici de tots els presencs. 
 
Deixeu-me aprofitar l’ocasió per donar les gràcies, en nom de tot el grup, a l’Esther Pagès 
per aquests anys de bona feina i dedicació al poble de les Preses.    
 
Esther, treballar al teu costat ha estat un honor i un orgull, hem treballat en equip, sempre 
valorant el que era millor per tot el conjunt dels veïns del municipi. Hem après moltes 
coses de tu: responsabilitat, honradesa, generositat, senzillesa, discreció, humanitat… i un 
llarg etcètera.  
 
Com sempre ens has dit, no és tan important tallar la cinta, sinó aconseguir que els veïns i 
veines del municipi tinguin uns bons serveis i unes bones instal.lacions a tots els nivells. 
 
Esther, mil gràcies per la teva dedicació. 
 
I com sempre hem dit i continuarem dient: Som gent del poble que treballarem pel poble, 
no en dubteu”. 
 
Conclòs el discurs, rep els aplaudiments dels presents. Tot seguit pren la paraula el Sr. 
Alcalde, qui exposa: 
 
“Bon dia a tots. 
 
Agraeixo de tot cor la confiança que heu dipositat en mi. 
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Avui es un dia molt especial per a mi, ja que ahir vaig posar fi a una etapa de 34 anys en el 
sector financer i avui enceto aquesta. La meva voluntat és desenvolupar aquest càrrec, 
juntament amb tot el meu equip, amb la màxima transparència, equitat i honestedat.  
 
Amb treball i dedicació, proper a tots i sense diferències, m’ho varen ensenyar així i no tinc 
perquè canviar. 
 
Podeu estar segurs que farem la feina el millor que sabem, si no, cercarem el millor 
assessorament. Per arribar aquí no hem deixat espai ni a la notorietat ni al partidisme, ni 
tampoc en tindran d’ara endavant. 
 
He estat, estic i estaré disposat a escoltar tothom. Aquest equip som dels convençuts que 
la tasca de governar passa perquè els veïns notin que la seva veu s’escolta, que la seva 
opinió no queda en paper mullat.   
 
Espero, millor dit, desitjo, que l’oposició, que té el seu lloc en aquest Consistori, faci una 
tasca constructiva, doncs al final tots formem part del veïnatge del nostre poble i el benefici 
ha de ser per a tots. 
 
Així doncs, sigueu tots molt benvinguts a aquesta Casa de la Vila de les Preses, i que tots 
junts ens puguem sentir ben orgullosos del nostre poble. 
 
Moltes gràcies. 
 
Abans de donar per tancada aquesta sessió vull felicitar a la meva antecessora, l’Esther 
Pagés, per haver esta mare i que en Pep sigui el primer nouvingut que rebi l’obsequi 
d’aquest nou Consistori. La més sincera enhorabona de part de tots nosaltres Esther”. 
 
En aquest moment la Sra. Esther Pagès, present entre el públic, rep l’obsequi per part del 
Sr. Pere Vila, la qual dóna les gràcies per l’obsequi, agraieix les paraules de la Regidora 
Sra. Anna M. Ibáñez i desitja el màxim d’encerts al nou Alcalde en els propers 4 anys. 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde dóna les gràcies a tothom i aixeca la sessió. 
 
 

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent 
2/4 d’11 del matí, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc 
aquesta acta que signa el Sr. Alcalde i la certifico amb la meva signatura. 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Pere Vila     En dono fe - Josep Rovira 
 


		2011-11-25T23:18:29+0100
	CPISR-1 C Josep Rovira Jofre




