AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ripollès - Girona

SESSIÓ CONSTITUTIVA AJUNTAMENT DE CAMPELLES DEL DIA 11
DE JUNY DE 2011
Essent les 12:00 hores del dia 11 de juny de 2011 la secretària del Consell
Comarcal del Ripollès, que per delegació presta les funcions de Secretaria de
l’Ajuntament de Campelles, Sra. Marta Arxé i Llagostera, dóna la benvinguda als
presents i manifesta que l’objecte de la present sessió és procedir a la constitució
del nou Ajuntament d’aquest municipi, a la vista dels resultats de les eleccions
que es van produir el passat dia 22 maig de 2011, data de celebració de les
eleccions per la renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions locals.
La Secretària explica el procediment de constitució de l’Ajuntament, de
conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, que implica la
realització de les operacions següents:
1.
Constituir la Mesa d’Edat formada pels regidors electes de més i menys
edat.
2.
Acreditació dels regidors electes davant la Mesa d’edat, mitjançant la
presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el
Document Nacional d’Identitat.
3.
Jurament o promesa del càrrec de Regidor mitjançant la fórmula
legalment prevista d’acatament a la Constitució.
4.
Elecció de l’alcalde del municipi.
La Secretària Sra. Marta Arxé i LLagostera assisteix amb la documentació a què
es refereix l’article 36.2 del Reglament d’Organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals. Així mateix, manifesta que tots els regidors han
presentat la Declaració d’Activitats i Causes de possible incompatibilitat així com
Declaració de béns patrimonials.
Acte seguit es procedeix a formar la Mesa d’edat i es convida, per aquest motiu, a
que pugin a l’Estrada el senyor Josep Dordas Vila i el senyor Marc Cutrina
Gallart, assumint la Presidència de la Mesa el primer d’ells, restant així constituïda
la Mesa.
LA MESA D’EDAT QUEDA CONSTITUÏDA DE LA FORMA SEGÜENT:
PRESIDENT.- Sr. JOSEP DORDAS VILA
regidor assistent de major edat.
Sr. MARC CUTRINA GALLART
regidor assistent de menor edat.
SECRETÀRIA .- MARTA ARXÉ i LLAGOSTERA,
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Secretària de la Corporació.
Seguidament intervé el Sr. JOSEP DORDAS VILA, President de la Mesa d’Edat
declara oberta la sessió per la constitució de l’Ajuntament de Campelles i
manifesta que té la paraula la Senyora Secretària a l’objecte d’anar cridant, de
forma individualitzada a cada Regidor electe, a efectes d’acreditar la seva
personalitat.
La Secretària crida els regidors electes per llista de més a menys votada.
La Mesa comprova les credencials presentades per cada regidor, juntament amb
el DNI en base a la certificació que ha tramès a l’Ajuntament la Junta Electoral de
Zona.
Realitzada l’operació anterior, la Sra. Secretària manifesta que existeix el quòrum
suficient per la celebració de la sessió al ser-hi presents tots els regidors electes
que integren la Corporació.
Regidors que integren la Corporació,
NOMS I COGNOMS

LLISTA ELECTORAL

Sra. Marta Alsina Domènech
Sr. Joan Dordas Riu
Sr. Marc Cutrina Gallart
Sr. Josep Dordas Vila
Sr. Jordi Baeta Galceran

PM
PM
Ind PM
CIU
Ind PM

Seguidament la secretària, manifesta que una vegada comprovades les credencials
de tots els regidors electes, si existeix algun regidor a qui afecti alguna de les
causes d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral
General en els seus articles 177 i 178 i altra legislació concordant ho ha de
manifestar en aquest moment.
No hi ha cap regidor que manifesti que existeix cap causa d’incompatibilitat.
Seguidament manifesta que al no haver-hi cap Regidor afectat per causa
d’incompatibilitat, es procedirà a la formulació de jurament o promesa
d’acatament a la Constitució legalment exigit, es convida a tots els Regidors a
posar-se en peu i per part de la Sra. Secretària es procedeixi a la lectura de la
fórmula legal de jurament o promesa, llegint a continuació, de forma
individualitzada els noms de tots els Regidors electes a efecte de que responguin
“si ho juro o, si ho prometo”.
La secretària nomena un a un tots els regidors, per ordre de la llista de més a
menys votada, i els demana:
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“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Campelles, amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
Contestant la Sra. Marta Alsina Domènech, “sí, ho prometo”.
Contestant el Sr. Joan Dordas Riu, “sí, ho prometo”.
Contestant el Sr. Marc Cutrina Gallart, “sí, ho prometo”.
Contestant el Sr. Josep Dordas Vila , “sí, ho prometo”.
Contestant el Sr. Jordi Baeta Galceran, “sí, ho prometo”.
El Sr. Josep Dordas Vila manifesta que seguidament es procedirà a elegir
l’alcalde de Campelles, pel que té la paraula la secretària de la Corporació, amb
l’objecte d’explicar el procediment a seguir per la seva elecció.
La Secretària de la Corporació Sra. Marta Arxé Llagostera manifesta que
l’elecció de l’alcalde es fa, de conformitat amb el procediment previst per l’article
196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, essent escollit Alcalde el
candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu
defecte, el que hagi obtingut més vots populars en les eleccions de regidors.
Poden ser candidats tots els regidors .
La Sra. Secretària demana quins regidors volen ser candidats a l’Alcaldia?.
Els regidors manifesten que es presenten com a candidats a l’Alcaldia el Sr. Joan
Dordas i Riu pel grup del PM i el Sr. Josep Dordas Vila, pel grup de CIU.
Queden proclamats els següents candidats:
- Candidatura del grup de PM el Sr. Joan Dordas i Riu.
- Candidatura del grup de CIU que serà el Sr. Josep Dordas Vila.
Es presenten com a candidats els regidors que seguidament s'indiquen :
CANDIDATS
LLISTA
VOTS
ELECTORAL
OBTINGUTS
Sr. Joan Dordas Riu
PM
46
Sr. Josep Dordas Vila
CIU
41
Els senyors. Regidors són cridats, per part de la secretària per procedir a escollir
l’alcalde del municipi de Campelles. Es procedeix a la votació de l’alcalde amb
caràcter nominatiu seguint l’ordre de la llista que ha obtingut més regidors i, per
últim, els regidors que integren la Mesa d’edat, resultant el següent:
La Sra. Marta Alsina Doménech dóna el seu vot al candidat Sr. Joan Dordas Riu.
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El Sr. Joan Dordas Riu dóna el seu vot al candidat Sr. Joan Dordas Riu.
El Sr. Jordi Baeta i Galceran dóna el seu vot al candidat Sr. Joan Dordas i Riu.
El Sr. Marc Cutrina Gallart dóna el seu vot al candidat Sr. Joan Dordas Riu
El Sr. Josep Dordas Vila dóna el seu vot al candidat Josep Dordas Vila.
Efectuada la votació pels regidors, es va produir el resultat següent:
CANDIDAT
VOTS OBTINGUTS
Sr. Joan dordas Riu
4
Sr. Josep Dordas Vila
1
La Sra. Secretària, manifesta que queda proclamat Alcalde de l’Ajuntament de
Campelles, el regidor Sr. JOAN DORDAS RIU, del grup de PM, a l’haver
obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
La Secretària li demana si ¿Accepta vostè el càrrec d’alcalde del municipi de
Campelles?.
El Sr. JOAN DORDAS RIU respon que sí accepta el càrrec d’alcalde.
Seguidament la Secretària de la Corporació procedeix a la lectura de la fórmula
de jurament o promesa d’acatament de la Constitució.
La Secretària Municipal es dirigeix al Sr. Joan Dordas Riu i li llegeix la fórmula
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Campelles, amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
?”.
El Sr. Joan Dordas Riu Contesta “sí, ho prometo ”.
Acte seguit pren la paraula l’alcalde Sr. Joan Dordas Riu i manifesta en primer
lloc que li agradaria que el senyor Manel Palau digués unes paraules, com a
alcalde sortint.
El senyor Manel Palau compareix a l’estrada i fa lliurament al senyor Joan
Dordas del bastó, simbolitzant el traspàs de poder.
El senyor Manel Palau pren la paraula i manifesta que el dia d’avui es produeix
un acte que té una gran importància per Campelles, el nomenament del nou
alcalde i del nou ajuntament, com a manifestació de la democràcia. Fa un
reconeixement molt especial a tots aquells que han participat en tirar endavant
Campelles. Manifesta el seu agraïment i record per totes les persones que han
passat per l’ajuntament, els ens locals, i les institucions que han recolzat el
municipi al llarg dels anys. Així mateix, desitja sort als que integren el nou
ajuntament i que han aconseguit la confiança del poble. Agrairia que hi hagués
una bona entesa per tirar endavant el consistori amb harmonia. L’experiència li ha
demostrat que quan es treballa amb unitat tot va bé. A partir d’ara serà un ciutadà
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més de Campelles, però s’ofereix a ajudar en tot allò que calgui. Recorda que ser
alcalde comporta moments de solitud i expressa que li agradaria que el nou
alcalde no s’hagi de sentir sol. Felicita el nou alcalde sincerament.
L’alcalde senyor Joan Dordas agraeix al senyor Palau els 32 anys destinats al
municipi i cedeix la paraula al senyor Josep Dordas.
El senyor Josep Dordas manifesta que ajudarà en tot allò que calgui i afegeix que
si li ofereixen algun càrrec l’acceptarà i intentarà treballar el més bé possible.
L’alcalde senyor Joan Dordas expressa la seva felicitat en aquest dia. Espera que
aquests quatre anys que avui tot just s’enceten acabin amb la mateixa il.lusió.
Dóna les gràcies a la gent que ha confiat en la seva candidatura i els ha portat fins
aquí, però recorda que seran l’ajuntament de tothom. Entén que els membres de
l’ajuntament sols no se’n sortirien. Es tracta d’escoltar i arribar a tothom i en això
treballarà. Posarà tot el seu esforç en servir de veritat el poble. Sap que Campelles
és un poble petit, amb problemes de subsistència, amb poca gent i en una situació
de crisi generalitzada, però creu fermament que se’n sortiran. Manifesta la seva
voluntat de servir i de no defraudar a ningú. Expressa el seu agraïment a tots
aquells que han vingut a compartir aquest acte avui, agraeixi també a tots aquells
que no han pogut venir el seu suport i als representants de les altres llistes que han
concorregut a les eleccions.
Efectuades les anteriors intervencions, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les
12.20 hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, Secretària certifico.

Marta Arxé i Llagostera

Joan Dordas Riu
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