
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’11 DE 
JUNY DE 2011 

  
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  8/2011 
Caràcter:  extraordinària constitutiva 
Data:  11 de juny de 2011 
Horari: 9:00 h. 
Lloc:  Ajuntament de Peramola 
 
Hi assisteixen:        
Joan Pallarès Oliva (CiU) 
Dolors Espluga Espluga (CiU) 
Joan Puig Lopez (CiU) 
Jaume Angrill Esteve (CiU) 
Josep Bonet Calderó(CiU) 
Fermí Tordesillas Casals (PSC-PM) 
Francesc Lopez Bach (IND) (PSC-PM) 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària -interventora 

 
En la Sala d’Actes de la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Peramola, quan són 
les 9:00 hores, es reuneixen prèvia citació en forma, 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 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, els regidors que el passat dia 27 de maig van ser proclamats electes per 
la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes 
eleccions locals, convocades pel Reial Decret 424/2011, de 28 de març, que han 
quedat relacionats, els quals constitueixen la totalitat dels regidors electes d’aquesta 
corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució 
de l’Ajuntament, assistits per mi, la Secretària-Interventora de la Corporació que 
dono fe de l’acte. 
 
La Secretària-Interventora de l’Ajuntament declara obert l’acte de constitució del nou 
Ajuntament, resultat de les passades eleccions locals de data 22 de maig de 2011, 
en compliment del que estableix la LOREG i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local (LRBRL) i informa que tots els regidors electes han 
realitzat la preceptiva declaració d’interessos i han aportat les seves credencials, les 
quals es posen a disposició de la Mesa d’edat que es constituirà seguidament. 
 
La Secretària-Interventora assisteix amb la documentació que es refereix l’article 
36.2  del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals. 



 
 

 

 
Es constitueix la Mesa d’edat formada pels regidors electes de major i menor edat 
dels presents, i de la que serà Secretària-Interventora la de la Corporació, en 
conformitat amb l’article 195.2 de la LOREG, i l’article 37.2 del ROF, quedant 
constituïda la MESA D’EDAT per: 
 

- Fermí Tordesillas Casals, Regidor electe de major edat, que actuarà com a 
President; 
- Francesc Lopez Bach, regidor electe de menys edat;  
- i per la Secretària-Interventora de la Corporació, la qual, els convida perquè 
ocupin els llocs destinats a l’efecte.  

 
Seguidament la Secretària-Interventora, 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 LOREG, i 37 del ROF. 
 
Acte seguit es dóna lectura per part de la Secretària-Interventora de la part essencial 
de l’acta de proclamació de la Junta Electoral, i es procedeix pels membres de la 
Mesa d’edat a la comprovació de les credencials presentades. 
 
Havent comparegut tots els Regidors electes i trobades conformes dites credencials, 
el Sr. President invita als Regidors electes a que exposin en aquest acte si els afecta 
alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva 
proclamació, tal i com estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la LOREG, als quals 
dóna lectura la Secretària-Interventora, després de la qual cosa s’obté com a resultat 
que als reunits no els afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda. 
 
A continuació, de conformitat amb allò que disposa l’article 108.8 de la LOREG, 
en el moment de la presa de possessió i per  tal d’adquirir la plena condició del 
càrrec de Regidor/a, els candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a 
la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per això, per part de la 
senyora Secretària-Interventora es procedeix a formular a cadascú dels candidats 
electes per l’ordre en el que figuren en les Certificacions de la Junta Electoral de 
Zona de la Seu d’Urgell, la següent pregunta: 
 
“Jureu o prometeu per la vosta consciència i honor c omplir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor/a de l'Ajuntament  de Peramola, amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Co nstitució i l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya ?”  
 

Contestant Fermí Tordesillas Casals, SÍ, HO PROMETO. 
Contestant Francesc Lopez Bach , SÍ, HO PROMETO. 
Contestant Joan Pallarès Oliva, SÍ, HO PROMETO. 
Contestant Dolors Espluga Espluga, SÍ, HO PROMETO. 
Contestant Joan Puig Lopez, SÍ, HO PROMETO. 
Contestant Jaume Angrill Esteve, SÍ, HO PROMETO. 



 
 

 

Contestant Josep Bonet Calderó, SÍ, HO PROMETO.  
 
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituït el nou Ajuntament 
en la forma següent: 
 

Regidors que integren la Corporació 
Nom i cognoms Llista electoral 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga 
Joan Puig Lopez 
Jaume Angrill Esteve 
Josep Bonet Calderó 
Fermí Tordesillas Casals 
Francesc Lopez Bach 

CiU 
CiU 
CiU 
CiU 
CiU 
PSC-PM 
(IND) PSC-PM 

 
 
Seguidament el senyor president de la Mesa d’edat assenyala que tot seguit es 
procedirà a l'elecció d’Alcalde entre els membres de la Corporació que encapçalen 
llurs corresponents llistes, i amb aquesta finalitat dóna la paraula a la Secretària-
Interventora, qui explica que es realitzarà mitjançant el procediment de votació 
secreta, en la que cada regidor/a 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 allò disposat per l’article 196, de la Llei 
Orgànica 5/1985 del règim electoral general, el candidat que obtingui la majoria 
absoluta en la votació i , en el seu defecte, el candidat de la llista que hagi 
obtingut més vots en les eleccions. 
 
Després d’això, i a requeriment de la Presidència de la Mesa d’edat, es presenten 
com a candidats a Alcalde els regidors que encapçalen llurs corresponents llistes 
que tot seguit s’indiquen: 
 
CANDIDATS    LLISTA ELECTORAL 
 
Sr. Fermí Tordesillas Casals 
 
Sr. Joan Pallarès Oliva 

 
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal (PSC-PM) 
Convergència i Unió (CIU) 

 
Seguidament es procedeix a realitzar la votació i pels regidors electes es diposita 
el seu vot a l’urna destinada a l’efecte. Una vegada efectuada la votació es 
procedeix a realitzar l'escrutini, el resultat del qual, que és anunciat pel President 
de la Mesa d'edat, és el següent: 
 
 
CANDIDATS                       
 
Sr. Fermí Tordesillas Casals 
Sr. Joan Pallarès Oliva 

 
VOTS OBTINGUTS 

 
2 
5 

 



 
 

 

Núm. de vots emesos: 7 vots 
Núm. de vots en blanc:  0 vots 
Núm. de vots nuls:             0 vots 
Núm. de vots negatius: 0 vots 

 
Realitzat l'escrutini i havent obtingut el regidor Sr. Joan Pallarès Oliva la majoria 
absoluta de vots en la primera votació, és proclamat Alcalde per la Mesa d'edat.   
 
Acte seguit, i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, i 40.2 del ROF, per part del senyor President de la Mesa 
d’edat es formula al Sr. Joan Pallarès Oliva la següent pregunta: 
 
“Accepta vostè el càrrec d'Alcalde del municipi de Peramola?” 
 
Contestant el Sr. Joan Pallarès Oliva, SÍ L’ACCEPTO. 
 
Acte seguit, la senyora Secretària-Interventora procedeix a formular al Sr. Pallarès 
la fórmula de jurament o promesa d'acatament a la Constitució i a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya,  
 
"Jureu o prometeu per la vostè consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’Alcalde de l'Ajuntament de  Peramola, amb lleialtat al 
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l 'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya?"  
 
Contestant el Sr. Joan Pallarès Oliva, SÍ, HO PROMETO. 
 
Acceptat el càrrec i prestada la promesa, el senyor Joan Pallarès Oliva ocupa la 
Presidència, en conseqüència, queda dissolta la Mesa d’edat. 
 
Acte seguit pren la paraula el senyor Alcalde, Joan Pallarès Oliva, i la cedeix als 
diferents regidors/res municipals, amb la finalitat de fer, si així ho desitgen, una 
explicació del seu vot. 
 
Demana la paraula el Sr. Tordesillas i explica que s’ha presentat com a candidat a 
Alcalde per respecte als 65 vots que van tenir a les eleccions. 
 
No demanant ningú més la paraula, el senyor Alcalde-President reprèn aquesta 
per, en primer lloc, agrair que l’hagin elegit Alcalde, i diu que té la mateixa il·lusió 
que la primera vegada.  
 
Acte seguit comenta que com bé saben tots volia que els regidors de l’oposició 
fossin a l’equip de govern, però no ha estat possible donat que no ho han 
acceptat, ara només els hi demana que si fan crítiques que aquestes siguin 
constructives. Exposa que el més important es tirar el municipi endavant amb el 
màxim de suport i amb la màxima comunicació que es pugui. 
 



 
 

 

Al seu equip només vol dir-los que no perquè siguin cinc, i tinguin majoria 
absoluta, no s’hagi de comptar amb l’opinió de la resta, que ell creu que 
l’Ajuntament l’han de portar conjuntament entre tots.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que també s’ha de tenir en compte a la gent del 
municipi, se’ls ha d’escoltar i fer cas. 
 
Per finalitzar diu que qui ha de sortir beneficiat és el municipi. 
 
I, no havent-hi més assumptes en l’ordre del dia, el senyor Alcalde-President 
aixeca la sessió a les 9:10 hores, de la qual, com a secretària, estenc aquesta 
acta amb el vistiplau del Sr. Alcalde-President. 
 
La secretària       Vist i plau 
                                                                                      L'alcalde-President 


