ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 11
DE JUNY DE 2011

A Rialp, en el Saló de Plens de la Casa de la Vila, essent les dotze hores del onze de juny
de dos mil onze, i en compliment d’allò que disposa l’article 195 i següents de la Llei
Orgànica 5/85, de 19 de juny del règim electoral, es reuneixen en el Saló de Plens de
l’Ajuntament de Rialp, els regidors electes per tal de celebrar la sessió pública de
constitució del nou Ajuntament :

GERARD SABARICH FERNANDEZ-COTO
JORDI ALTIERI MONTSERRAT
MARC FARRÉ CUÑAT
JORDI ABRANTES VIDAL
MONTSERRAT ALBIÑANA RIERA
FRANCESC VIRÓS JANTORRE
JOAN JOSEP ABELLÀ IGLESIAS
Els quals han estat proclamats regidors electes per la Junta Electoral de la Zona de
Tremp per l’Escrutini General resultant de les eleccions municipals celebrades el dia 22
de maig de 2011 assistits pel secretari de la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió
constitutiva de l’Ajuntament.
Essent l’hora assenyalada, es procedeix a formar la Mesa d’Edat (art. 195.2 de la Llei
5/85), que resulta constituïda per Francesc Virós Jantorre i Jordi Abrantes Vidal,
regidors electes de major i menor edat, ostenta la Presidència el primer dels senyors
esmentats i actua de secretari de la Mesa qui ho és de la Corporació, Enric Bergadà
Abelló
Tot seguit, per ordre de la Presidència, es llegeixen les disposicions referents a l’Acte
de Constitució del nou Ajuntament (art. 195.3 i 4 de la Llei 5/85, de 19 de juny).
Acte seguit, la Mesa d’Edat examina les credencials presentades pels regidors electes i
procedeix a invitar-los a formar part de la Mesa constatant-ne la seva personalitat.
Trobant-se conformes les esmentades credencials, el President demana als regidors
electes que exposin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat posterior a la seva

proclamació, atesa la inexistència d’aquesta situació plantejada , la Mesa d’Edat
DECLARA CONSTITUÏDA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL pels membres següents:
GERARD SABARICH FERNANDEZ-COTO
JORDI ALTIERI MONTSERRAT
MARC FARRÉ CUÑAT
JORDI ABRANTES VIDAL
MONTSERRAT ALBIÑANA RIERA
FRANCESC VIRÓS JANTORRE
JOAN JOSEP ABELLÀ IGLESIAS
Tenint present que hi ha la totalitat dels membres electes que corresponen a aquest
Ajuntament, la Mesa, d’acord amb el que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/85,
de règim electoral, i fent al mateix temps tots els membres la promesa o jurament del
càrrec segons la fórmula establerta al RD 707/79 de 5 d’abril, art. 1, declara constituïda
la nova corporació en virtut de l’article 195.4 de la Llei orgànica 5/1985.
Seguidament es procedeix a l’elecció de l’alcalde, i a tal fi, llegits els preceptes legals
que regulen aquesta elecció i d’acord amb allò que disposa l’article 196 de l’esmentada
Llei orgànica 5/85, es proclamen candidats a l’Alcaldia els regidors que encapçalen llurs
respectives llistes i que són els següents:
CIU- Gerard Sabarich Fernandez-Coto
Tot seguit els regidors procedeixen a la votació que es fa per sistema ordinari, el
resultat del qual és el següent:
CIU- Gerard Sabarich Fernandez-Coto 7 vots

En aplicació del que disposa l’article 196 de la Llei orgànica 5/85 i segons el resultat de
la votació, ha estat elegit alcalde el senyor GERARD SABARICH FERNANDEZ-COTO , per
7 vots a favor i cap en contra, aquest nombre constitueix la majoria absoluta dels
membres de la corporació.
Conseqüentment, el President de la Mesa proclama alcalde el senyor GERARD
SABARICH FERNANDEZ-COTO .

Seguidament l’alcalde electe pren possessió del càrrec i manifesta que l’accepta i
promet, per la seva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya com a normes fonamentals.
A continuació el Sr. Alcalde electe fa entrega a tots els regidors que composen la
Corporació d’una insígnia amb l’escut de l’Ajuntament.
A continuació l’alcalde Gerard Sabarich, del grup CIU, pren la paraula per a dirigir una
salutació als regidors i regidores i a totes les persones presents a la sala amb les
paraules següents( es transcriu el text íntegre):

“”Molt Bon matí,
Regidores, regidors, familiars, amigues i amics,
Aquest dissabte 11 de juny de 2011 és un dia molt molt especial per a tots nosaltres.
Avui, un grup d'amics il·lusionats, amb projectes i ganes de treballar, es posa a
disposició del municipi de Rialp per als propers 4 anys.
Compromís.

Amb tots.

Això és el que tenim, això és el que sentim.
L'objectiu que ens hem fixat per als propers 4 anys radica principalment en 2 eixos; el
primer, radica en mantenir i a poder ser millorar els serveis que oferim i gestionem
des de l'ajuntament, amb l'objectiu de fer més fàcil i agradable la vida als nostres
veïns.
El segon eix, es fonamenta principalment en reactivar l'economia del municipi, i això
s'aconsegueix mitjançant la consolidació del turisme, ajudant autònoms, petites i
mitjanes empreses, entitats; en poques paraules, generar riquesa i potenciar els
nostres actius mes preuats.
Per dur a terme aquest pla estratègic, cal en primer lloc gent preparada, motivada i
il·lusionada per aconseguir-ho, i creieu-me, que a nosaltres ningú ens guanya en tot
això.

També cal un projecte que executar; ja tenim fixat el full de ruta per als propers anys,
on ens servirem de les diferents administracions supramunicipals per tal de poder
executar amb èxit el nostre projecte.
Finalment un cop els 7 regidors tenim clars els nostres objectius, ens cal l'ajut
inestimable de la gent, ens cal l'escalf dels nostres veïns per tal de sentir-nos
recolzats, estimats i sobretot legitimats, per adonar-nos que el nostre esforç obté un
fruït, i aquest és tradueix en observar la satisfacció de la nostra gent, en veure que el
municipi creix, que tenim més i millors serveis entre d'altres.
Regidores i regidors, creieu-me que el fet de posar-se en política no és una cosa fàcil,
i menys en els temps que corren, però m'heu de creure més quan us dic que a la
vegada és molt satisfactori. La recompensa de tot plegat es veure que el municipi te
vida, que el cor de Rialp batega, batega amb força, que les entitats existents
treballen intensament i se’n creen de noves.
És per a mi, i m'atreveixo a parlar en nom de tots els regidors, un orgull,
una satisfacció i una gran responsabilitat el fet de poder representar i defensar amb
honor i dignitat els interessos del municipi de Rialp allí on calgui.
No serà gens fàcil gestionar el municipi en els propers temps, vull fer esment en què
els propers anys seran difícils, viurem situacions complicades i més que mai haurem
d'estar amb la nostra gent, recolzant-los, ajudant a les empreses i entitats; aportant
de forma voluntària i altruista el nostre esforç, temps i dedicació per tirar endavant
d'aquest gran carro que és l'ajuntament de Rialp, aquest és el nostre compromís,
AMB TOTS.
Vull agrair la tasca realitzada en els darrers 4 anys pels càrrecs electes sortints, la
Vanesa, la Núria, el Joan, Eugeni, el Miquel i en Jordi, per tota la feina ben feta en
pro del municipi

Agraïr als nous regidors el vostre compromís; agraïr a la gent que ha participat en el
nostre projecte, a la gent de la llista, a moltes i moltes persones que han estat en tot
moment amb nosaltres; també vull agrair als veïns tota la confiança que han
dipositat en aquest grup humà, malgrat ser una sola llista, hem obtingut un suport
majoritari dels veïns i això ens dona legitimitat i força per tirar endavant.
A tots vosaltres solament us demano, serietat, treball, honestedat, responsabilitat i
MOLT BONA FEINA.””
Seguidament, l’Alcalde-President, aixeca la sessió a les hores i se’n redacta aquesta
Acta d’Ordre, amb el vist-i-plau de l’alcalde . En dono fe.
Rialp, 11 de juny de 2011

Vist i Plau
L’Alcalde

El Secretari

