ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT DE VERGES.
Data: 11 de juny de 2011
Hora d’inici: quan son 2/4 de 2 del migdia
Hora de finalització: quan falten 7 minuts per les 2 de la tarda
Lloc de celebració: Sala de Plens de l’Ajuntament de Verges
Regidors assistents:
Esquerra Republicana de Catalunya – ACORD MUNICIPAL (Esquerra-AM)
Senyora Marta Payeró Torró
Senyor Cosme Hugas Domingo
Senyor Ignasi Sabater Poch
Senyora Susagna Mustera Garrofa
Senyor Lluís Joanmiquel Isern
Convergència i Unió (CiU)
Senyor Josep Maria Estévez Sarrote
Senyor Jacint Lluís Romero Manera
Senyor Albert Tubert Vilà
El Sr. Narcís Matas Ferrer excusa la seva absència, per malaltia.
Secretària de la Corporació:
Senyora Sandra Pinos Martínez
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
En primer lloc pren la paraula la secretària per informar al presents que, l’objecte d’aquesta sessió és
procedir a la constitució del nou Ajuntament de Verges, en virtut dels articles 108.8 i 195 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, i 37 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; i que implica:
1. Constitució de la Mesa d’edat, formada pels regidors electes de major i menor edat presents a
l’acte.
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 mitjançant la fórmula legalment prevista, a l’efecte d’adquirir la
plenitud de les seves funcions.
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa de Verges.
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5. Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista, a l’efecte d’adquirir la
plenitud de les seves funcions.
PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.
Seguidament, per la Sra. secretària es procedeix a formar la Mesa d’edat per la qual cosa s’invita al Sr.
Lluís Joanmiquel Isern en concepte de regidor de major edat; i al Sr. Ignasi Sabater Poch, en concepte
de regidor de menor edat.
En la qual actuarà com a secretària, la secretària de la Corporació, i com a president, el regidor de
major edat, Sr. Lluís Joanmiquel Isern, els quals els convida perquè ocupin els llocs destinats a l’efecte,
quedant així constituïda la Mesa d’Edat.

SEGON.- COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS DELS REGIDORS I CONSTITUCIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VERGES.
Per part de la secretària de l’Ajuntament, es procedeix a donar lectura, als efectes previstos pels
articles 195 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General i 37 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, del nom i cognom dels regidors electes, i se’ls adverteix que han
d’expressar en el seu cas, les possibles causes d’incompatibilitat sobrevingudes.
Esquerra Republicana de Catalunya – ACORD MUNICIPAL (Esquerra-AM)
Senyora Marta Payeró Torró
Senyor Cosme Hugas Domingo
Senyor Ignasi Sabater Poch
Senyora Susagna Mustera Garrofa
Senyor Lluís Joanmiquel Isern
Convergència i Unió (CiU)
Senyor Josep Maria Estévez Sarrote
Senyor Jacint Lluís Romero Manera
Senyor Albert Tubert Vilà
La secretària de l’ajuntament manifesta que aquestes persones han presentat les corresponents
declaracions de possibles causes d’incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els pugui
proporcionar ingressos, així com sobre els seus béns patrimonials.
TERCER.- JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC PER PART DELS REGIDORS.
Una vegada acreditat que han assistit tots els regidors electes, excepte el Sr. Matas, havent acreditat la
seva personalitat i ocupat el seu escó, es procedeix als efectes previstos per l’article 108.8 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, a donar lectura a la fórmula reglamentària
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prevista pel Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, la qual diu textualment:
Jureu o prometeu , per la vostra consciència i honor, complir fidelment el càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament de Verges amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
Les persones que es relacionen presten jurament o promesa mitjançant la fórmula “sí prometo”
o “sí juro”: o per imperatiu legal
1. Senyora Marta Payeró Torró respon: “sí, ho prometo per imperatiu legal”
2. Senyor Cosme Hugas Domingo respon: “sí, ho prometo per imperatiu legal”
3. Senyor Ignasi Sabater Poch respon: “sí, ho prometo per imperatiu legal”
4. Senyora Susagna Mustera Garrofa, respon “sí, ho prometo per imperatiu legal”
5. Senyor Lluís Joanmiquel Isern respon: “sí, ho prometo per imperatiu legal”
6. Senyor Josep Maria Estévez Sarrote respon: “sí, ho prometo per imperatiu legal”
7. Senyor Jacint Lluís Romero Manera respon: “sí, ho prometo per imperatiu legal”
8. Senyor Albert Tubert Vilà respon: “sí, ho prometo per imperatiu legal”
Finalitzat aquest tràmit, les persones esmentades prenen possessió dels seus respectius càrrecs de
regidors i es declara constituïda la Corporació.
QUART.- ELECCIO DE L’ALCALDE PRESIDENT O ALCALDESSA PRESIDENTA.
Per part del Esquerra Republicana de Catalunya – ACORD MUNICIPAL (Esquerra-AM) de Verges es
manifesta la presentació de la candidatura de la Senyora Marta Payeró Torró, en concepte de cap de
llista d’ESQUERRA-ACORD MUNICIPAL.
Per part de Federació de Convergència i Unió de Verges es manifesta la presentació de la candidatura
del Senyor Josep Maria Estévez Sarrote, en concepte de cap de llista de CiU.
Efectuada la votació a mà alçada, s’obté la votació següent:
Marta Payeró Torró
Josep Maria Estévez Sarrote

ERC-AM
CiU

5 vots a favor
3 vots a favor

A la vista de la votació es proclama alcaldessa electa la Sra. Marta Payeró Torró.
CINQUÈ.- JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC PER PART DE L’ALCALDESSA.
Sol·licitada la presència de l’alcaldessa electa, Sra. Marta Payeró Torró, es dóna lectura a la fórmula
reglamentària prevista al Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, la qual textualment diu:
Jureu o prometeu , per la vostra consciència i honor complir fidelment el càrrec d’alcaldessa
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d’aquest Ajuntament de Verges amb lleialtat al rei , i guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
La Sra. Marta Payeró Torró presta promesa o jurament mitjançant la fórmula: “sí, ho prometo per
imperatiu legal”.
Finalitzat aquest tràmit, la Sra. Marta Payeró Torró pren possessió del seu càrrec d’alcaldessa
presidenta i assumeix la Presidència de la sessió.
Per part de la secretària de la corporació es fa entrega a l’alcaldessa presidenta de l’acta d’arqueig
corresponent als saldos bancaris i existències a caixa de l’Ajuntament de Verges a data 10 de juny de
2011, degudament signada pel tresorer sortint, per l’alcaldessa presidenta i per la secretària
interventora de la Corporació, i en resulten els següents saldos :
DESCRIPCIÓ
Caixa de la Corporació

IMPORTS
....................................................

232,62 €

La Caixa 2100 3965 02 0200004247

......................................................

20.291,74 €

Banc Santander 0049 2615 2514701094

......................................................

10.266,53 €

BBVA 0182 5595 48 0101503246

.....................................................

-91.073,44 €

Detall c/c bancaris

Import total

-60.282,55 €

El regidor Senyor Lluís Joanmiquel Isern, actuant com a regidor de major edat, entrega la bara com a
distintiu del càrrec d’Alcaldia a la Sra. Marta Payeró Torró i li dedica unes paraules:
“Desitjo el millor, i felicitar a la Marta”.
Havent pres possessió del càrrec l’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Verges Sra. Marta Payeró
Torró fa ús de la paraula:
“Moltes gràcies a tots els regidors sortints, també als regidors de CiU, excusem a en Narcís Matas, un
personatge interessant per aquesta corporació.
Jo tinc la bara però és compartida amb 19 persones, que som un grup, continuar treballant pel poble,
dedicat a les persones. Tenint en compte les retallades, s’ha de treballar continuadament, com en
èpoques anteriors, quan tothom s’escombrava el seu tros de vorera. Fomentant l’esperit de voluntariat.
Proposem quatre pilars bàsics: atenció a les persones, econòmic, cultural i ordenació municipal.
Entre tots els regidors ho tirem endavant i estem a la disposició de tothom; tot es pot estudiar.
Remarcar que el suport a les persones és l’eix vertebrador.
Moltes gràcies.”
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La Sra. Marta Payeró Torró, dóna el torn de paraula al cap de llista del partit CiU, senyor Josep Maria
Estévez Sarrote
El Sr. Josep Maria Estévez Sarrote pren la paraula per felicitar l’alcaldessa.
S’aixeca la sessió, quan falten 7 minuts per les 2 de la tarda del dia indicat a l’encapçalament.

L’alcaldessa,

La secretària,

Marta Payeró Torró

Sandra Pinos Martínez
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