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D’OLIANA
Núm. Exp.: 192/2019
Descripció.: Sessió 5/2019. Ple extraordinari constitució ajuntament 15.06.2019

ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLIANA
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Identificació de la Sessió:
Núm.: 5/2019
Caràcter: Extraordinària
Data: 15 de juny de 2019
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora: 10:00 hores
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Oliana, a les 10:00 hores de dia 15 de juny de 2019,
es reuneixen els següents senyors/res que han estat proclamats regidors/res electes,
com a conseqüència de les últimes eleccions municipals convocades mitjançant Reial
Decret 233/2015, de 30 de maig, que van tenir lloc el passat 26 de maig de 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MIQUEL SALA MUNTADA
RICARD PÉREZ LLORDÉS
TERESA ALERT RAFEL
JOAN FIGUERAS ESPINAGOSA
MARIA CARMEN LOSTAO OTERO
SUSANNA FAJULA COS
JOSEP COMA SOLÉ
JORDI VILA COSCONERA
FRANCESC ESPUGA BALLETBÒ

Són assistits per la Secretària de la Corporació, Sra. Esther Garrido Hernández, que
dona fe de l’acte.
Desenvolupament de la Sessió:
La secretària dona la benvinguda als assistents, i informa als presents que l’objecte
d’aquesta sessió es procedir a la constitució del nou Ajuntament, a la vista dels resultats
que es van produir en les eleccions municipals celebrades el passat dia 26 de maig de
2019, d’acord amb el procediment establert per la legislació electoral, que implica la
realització de les operacions següents:
a) Constitució de la Mesa d’Edat, formada pels Regidors electes de major i menor
edat presents en l’acte.
b) Acreditació dels Regidors /es electes davant de la Mesa d’Edat, mitjançant la
presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el
Document Nacional d’Identitat.
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c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la formula legalment prevista
d’acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
d) Elecció de l’Alcalde / essa d’Oliana.
Així mateix la Sra. Secretària, informa als presents que en aquest acte es troba a
disposició de tots els Regidors/res electes la documentació exigida en l’article 36.2 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, acta d’arqueig, justificants d’existències en
metàl·lic, dipositats en la Caixa Municipal i en Entitats Bancàries, a efectes de la seva
comprovació. Es deixa constància de la impossibilitat d’adjuntar la documentació relativa
a l’inventari del patrimoni de la Corporació, atès que l’Ajuntament d’Oliana, no disposa
d’inventari municipal aprovat.
En finalitzar la sessió, es deixarà constància d’aquests punts, mitjançant diligència de la
Secretària.
Acte seguit, la Sra. Secretària procedeix a cridar als Regidors/es de major i menor edat,
d’ entre els presents en l’acte, amb l’objecte de constituir la Mesa d’Edat, la qual de
conformitat amb l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim jurídic
de les Entitats Locals, estarà formada pel Regidor electe de major edat, Sr. Josep Coma
Solé, que actuarà com a President, i pel Regidor electe de menor edat, Sr. Francesc
Espuga Balletbò.
Tot seguit per part de la Secretària es comproven els credencials dels dos membres de
la Mesa d’Edat, i s’acredita que s’han presentat les declaracions a les que es refereix
l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El President de la Mesa d’Edat declara oberta la sessió, i els membres de la Mesa d’Edat
passen a prestar jurament o promesa, per la qual cosa la Sra. Secretària llegeix la
fórmula de jurament o promesa següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor/a de l’Ajuntament d’Oliana, amb lleialtat al Rei,
i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Els membres de la Mesa d’Edat emeten el seu jurament o promesa, de respecte a la
Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la manera següent:


Sr. Josep Coma Solé: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”
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Sr. Francesc Espuga Balletbò: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.”

MESA D’EDAT
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Després de la presa de possessió, la Mesa d’Edat queda constituïda de la forma
següent:




President: Sr. Josep Coma Solé, regidor assistent de major edat.
Regidor: Sr. Francesc Espuga Balletbò, regidor assistent de menor edat.
Secretària: Sra. Esther Garrido Hernández, secretària de la Corporació.

El President de la Mesa d’Edat passa a comprovar les credencials dels regidors/es
electes, i es deixa constància que els regidors electes han formulat les declaracions
referides en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local. Un cop comprovats aquests extrems, la secretària comprova el nombre
d’assistents i anuncia que existeix quòrum suficient per a celebració de la sessió.
Acte seguit el President de la Mesa d’Edat, anuncia que es procedirà a la formulació del
jurament o promesa d’acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
legalment exigit, per la qual cosa es convida als Regidors/es a posar-se en peu dret, per
tal que facin el jurament o promesa legalment establert.
La secretària llegeix la fórmula de jurament o promesa següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor/a de l’Ajuntament d’Oliana, amb lleialtat al Rei,
i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Actes seguit, va anomenant un a un dels Regidors/es, en el següent ordre, per tal que
formulin el jurament o promesa:
Junts per Oliana:


Sr. Miquel Sala Muntada: “Sí ho prometo, per imperatiu legal”



Sr. Ricard Pérez Llordés: “Sí ho prometo, per imperatiu legal”



Sra. Teresa Alert Rafel: “Sí ho prometo, per imperatiu legal”
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Sr. Joan Figueras Espinagosa: “Sí ho prometo, per imperatiu legal”

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Fem Oliana- Acció Municipal:


Sra. Maria Carmen Lostao Otero: “Sí ho prometo, per imperatiu legal”



Sra. Susanna Fajula Cos: “Sí ho prometo, per imperatiu legal”

Compromís per Oliana:


Sr. Jordi Vila Cosconera: “Sí ho prometo, per imperatiu legal”

A continuació el Sr. President de la mesa d’Edat, declara constituïda la Corporació, amb
la composició següent:
Junts per Oliana:





Sr. Miquel Sala Muntada
Sr. Ricard Pérez Llordés
Sra. Teresa Alert Rafel
Sr. Joan Figueras Espinagosa

Fem Oliana – Acord Municipal




Sra. Maria Carmen Lostao Otero.
Sra. Susanna Fajula Cos
Sr. Josep Coma Solé

Compromís per Oliana:



Sr. Jordi Vila Cosconera
Sr. Francesc Espuga Balletbò

El President de la Mesa convida als Regidors/es a ocupar el seu ascó, assenyalant que
tot seguit es procedirà a l’elecció de l’Alcalde/essa, per la qual cosa dona la paraula a la
Secretària, que explica que el procediment es durà a terme d’acord amb el previst en
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l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i que poden ser candidats
els Regidors/ores que encapçalin les seves corresponents llistes. Es durà a terme
mitjançant el sistema de votació nominal, sent escollit Alcalde/essa el candidat /ata qui
obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, qui encapçali la
llista més votada en les passades eleccions.
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Després d’això i a requeriment del President de la Mesa d’Edat es presenten com a
candidats a Alcalde/essa els Regidors/es que encapçalen llurs corresponents llistes que
tot seguit s’indiquen:
CANDITATS

LLISTA ELECTORAL

-

Junts per Oliana
Fem Oliana – Acció Municipal.

Sr. Miquel Sala Muntada
Sra. Maria Carmen Lostao Otero

Seguidament es procedeix a realitzar la votació, per la qual cosa el President de la Mesa
va anomenant un a un tots els Regidors els quals manifesten el seu vot de manera
nominal. Els quatre Regidors de Junts per Oliana emeten el seu vot a favor del Sr. Miquel
Sala Muntada, els tres Regidors de Fem Oliana-Acció Municipal i els dos regidors de
Compromís per Oliana, emeten el seu vot a favor de la Sra. Maria Carmen Lostao Otero.
Per la qual cosa s’obté el següent resultat:
CANDITATS

NOMBRE DE VOTS

-

4 vots
5 vots
0

Sr. Miquel Sala Muntada
Sra. Maria Carmen Lostao Otero
Abstencions

Realitzat l’escrutini, i havent obtingut la Regidora Sr. Maria Carmen Lostao Otero la
majoria absoluta de vots en primera votació, és proclamada Alcaldessa per la Mesa
d’Edat. El president de la mesa d’edat li pregunta si accepta el càrrec d’Alcaldessa
d’Oliana.
La Sra. Maria Carmen Lostao Otero manifesta que accepta el càrrec.
La secretària procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa d’acatament a
la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, legalment establerta en els termes
següents:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament d’Oliana, amb lleialtat al Rei, i
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guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
La Sra. Maria Carmen Lostao Otero, Alcaldessa,
imperatiu legal”.

respon: “Sí, ho prometo, per
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El Sr. Josep Coma Solé, convida a la Sra. Alcaldessa a ocupar la Presidència, i queda
dissolta la Mesa d’Edat, incorporant-se els regidors als seus respectius ascons.

Acte seguit l’alcalde sortit, el Sr. Miquel Sala Muntada, fa lliurament del bastó de
comandament del municipi a la Sra. alcaldessa, que pren la paraula i la cedeix als
portaveus dels Grups Polítics municipals.
Pren la paraula el Sr. Jordi Vila Cosconera, del grup municipal Compromís per Oliana,
el qual agraeix tots els suports rebuts durant la campanya, desitjant treballar per a tot el
poble d’Oliana durant aquest mandat.
Acte seguit la Sra. Alcaldessa dona la paraula al Sr. Miquel Sala muntada, del grup
municipal Junts per Oliana, el qual agraeix els darrers quatre anys en què ha pogut estar
al capdavant del govern municipal, especialment als regidors sortints per la seva
dedicació a l’ajuntament. Desitja sort i encert al nou equip per tal que es continuï amb el
bon govern, com s’ha fet fins ara.
Finalment la Sra. M. Carmen Lostao Otero, Alcaldessa, formula el seu parlament
manifestant sentir-se molt honrada de ser la primera alcaldessa del poble d’Oliana i fent
avinent que treballarà amb la màxima voluntat possible per a què Oliana i el seu futur
siguin cada cop millor. Agraeix a la resta de regidors/res la seva generositat i conclou la
seva intervenció adreçant-se al públic present i resta de membres de l’ajuntament,
comunicant que en endavant, està a la seva disposició.

Efectuades les anteriors intervencions, la Sra. Alcaldessa, MARIA CARMEN LOSTAO
OTERO aixeca la sessió a les 10:20 hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, la
Secretària, certifico.
La secretària
Signatura: CN=TCAT P Esther Garrido Hernández
- DNI 78152093W, SERIALNUMBER=78152093W,
G=Esther, SN=Garrido Hernández, T=Secretariainterventora, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 12/7/2019 10:47:47

Vist i plau
L’Alcaldessa
M. Carmen
Lostao Otero
Signatura: CN=Maria Carmen Lostao Otero - DNI
41084346K (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES41084346K, G=Maria Carmen, SN=Lostao Otero
- DNI 41084346K, T=Alcaldessa, OU=Treballador
públic de nivell mig, OID.2.5.4.97=VATESP2518700F, O=Ajuntament d'Oliana, C=ES
Data: 12/07/2019 12:05:02
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