Ajuntament de Rialp
Plaça del Tornall, 1 - 25594
Rialp
(Pallars Sobirà)
Tel. 973 620 365 Fax. 973 620 308
Web: www.rialp.cat - Mail: ajuntament@rialp.cat

ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 16 DE JUNY DE 2007
A Rialp, en el Saló de Plens de la Casa de la Vila, essent les dotze hores del setze de
juny de dos mil set, i en compliment d’allò que disposa l’article 195 i següents de la Llei
orgànica del règim electoral 5/85, de 19 de juny, 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

4372xxxx-J

JORDI ALTIERI MONTSERRAT

7807xxxx-R

MIQUEL BLASI SERVENT

5230xxxx-J

VANESA FREIXA RIBA

5230xxxx-D

NURIA AUBERNI SERRA

7807xxxx-B

EUGENI FREIXA MARCH

4107xxxx-Z

JOAN SEBASTIA COLOMÉ

4087xxxx-B

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 27 de maig de 2007,
assistits per la secretària 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 Joan Sebastia Colome i Miquel Blasi Servent, regidors electes de
major i menor edat, ostenta la Presidència el

primer dels senyors esmentats i actua de

secretària de la Mesa la que ho és de la Corporació, Rosa Mª Folguera i Mill.

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
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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
MIQUEL BLASI SERVENT
VANESA FREIXA RIBA
NURIA AUBERNI SERRA
EUGENI FREIXA MARCH
JOAN SEBASTIA COLOMÉ
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 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
PM- Vanessa Freixa Riba
ERC- Joan Sebastia Colomé
IC-

Eugeni Freixa March

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

3 vots

PM- Vanessa Freixa Riba

2 vots

ERC- Joan Sebastia Colomé

s’absté

IC-

vot a Gerard Sabarich

Eugeni Freixa March
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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 4
VOTS, 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 l’alcalde GERARD SABARICH FERNANDEZ-COTO, cedeix la paraula als
regidors que encapçalen llur llistes, essent la regidora Vanessa Freixa la que exposa el seu
desig d’expressar l’explicació de vot del grup IR-PM que representa.

Es transcriu literalment el text llegit per la regidora:

Fem poble, fem per tothom. Així començàvem fa uns mesos la nostra campanya, amb una
candidatura platejada per millorar les coses i que tenia com a objectiu treballar pel bé comú.
Tot i que en aquesta legislatura no tindrem, com és evident, un pes polític massa important
davant de la resta de representants elegits pel poble, ens plantegem portar a terme una tasca,
que estem segurs serà intensa, i vol ser rigorosa per treballar per assolir aquelles línies
bàsiques que plantejàvem des del nostre programa, actuant per aconseguir el mateix, des
d’una altra sensibilitat.
Treballarem perquè des d’aquest Ajuntament siguem escoltats, es prenguin les decisions
justes, on també puguem dir la nostra i treballar pel bé comú d’una manera permanent i a llarg
termini, pensant amb tots els pobles.
La nostra intenció és fer una oposició estricta i constructiva. Informarem degudament als
nostres ciutadans de les accions que es duguin a terme des d’aquest Ajuntament i serem
propositius en els seus plantejaments.
Tenim la ferma intenció de deixar la legislatura, d’aquí a quatre anys, sabent que ens hem
esforçat honestament per millorar els pobles del nostre municipi.
Tothom tenim clar, que tot i les diferències que ens separen i que ha fet que un treball comú no
sigui possible, l’objectiu final és aconseguir un municipi on ens agradaria viure-hi a tots. Cap allí
és on volem anar nosaltres.

__________________________________________________________________________________________
Actes Plenaris i Comissions de Govern de l'Ajuntament de Rialp
[ Acta-plenari-constitucio-ajuntament_16-juny-2007.doc ]

pàgina-3

Ajuntament de Rialp
Plaça del Tornall, 1 - 25594
Rialp
(Pallars Sobirà)
Tel. 973 620 365 Fax. 973 620 308
Web: www.rialp.cat - Mail: ajuntament@rialp.cat

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):
Com alcalde del municipi de Rialp, vull dirigir les meves primeres paraules per tal d’ agrair la
participació democràtica i cívica en aquest procés electoral.
Vull agrair a les regidores i regidors de la legislatura anterior, el treball i dedicació personal e
institucional realitzat durant els darrers quatre anys.
Als que ens acompanyeu en aquesta sessió constitutiva, regidores i regidors, públic assistent,
veïns i veïnes, gràcies.
El cor del municipi de Rialp batega, batega amb força, amb il·lusió, amb voluntat de treball,
eficàcia, compromís i exigència de tots els membres de la corporació municipal per tal que el
nostre ajuntament sigui capdavanter en iniciatives dirigides al benestar i progrés dels nostres
ciutadans. Com a compromís personal, dir-vos que treballarem i motivarem aquells valors que
sorgeixen de la pròpia vida del municipi, és a dir, la família, la nostra gent gran, els
comerciants, l’ empresariat, els educadors, les associacions, i el voluntariat entre d’altres.
Ens sotmetrem a la crítica constructiva com a element de contra poder, amb voluntat de millorar
la nostra gestió municipal.
Farem un ajuntament proper a vosaltres, un ajuntament que aculli totes les vostres inquietuds i
necessitats, i és per això que em de contar amb tothom.
Acceptem la responsabilitat de representar al nostre ajuntament allà on es requereixi, esperant
aconseguir que la vida municipal sigui mes flexible, participativa i transparent; aquest es el
compromís del nostre equip de govern.
Per acabar, voldria donar les gràcies a totes les persones que em treballat per tal de configurar
aquesta majoria al nostre ajuntament. Moltes gràcies.
A continuació, l’alcalde invita a l’alcaldessa sortint, Mª Pilar Tomàs Chavalí a intervenir
en aquest acte:

La senyora Mª Pilar Tomàs exposa : (es transcriu el text íntegre):
Il·lustríssim Alcalde , regidores , regidors, veïnes i veïns.
Fa quatre anys, en un acte semblant, vaig rebre aquesta vara. El seu aspecte prova
que ja ha passat per unes quantes mans. I es que fa molts segles que aquesta alcaldia ha
estat servida per gent del poble, que ha hagut d’afrontar las exigències i els desafiaments de
cada època, suplint amb treball i amb inventiva ,les dificultats inherents a una comunitat petita,
de mitjans limitats.
Estic segura que, des de sempre, el repte ha superat les possibilitats d’una sola
persona. Sortosament cada alcalde ha comptat amb el seu entorn: l’equip de govern, el
personal i demés col·laboradors; també amb l’oposició, en les èpoques en què ha pogut existir.
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Fins i tot amb els
qualsevol iniciativa.

habitants, sense el suport dels quals seria impossible tirar endavant

Els reptes d’aquest quadrienni han estat importants. Crec que n’hem sortit bé; i que el
balanç final de realitzacions i de projecció per al futur, ha estat positiu . Rialp ha quedat
afermat com a referència cultural i centre d’activitats que dinamitzaran a curt termini la vida del
municipi. El patrimoni històric s’ha reforçat, i el sanejament de l’estructura financera facilitarà els
nous projectes .
I és que he tingut la sort de treballar amb un equip excel·lent de regidors, agermanat
durant moltes hores, dies i fins i tot moltes nits d’intensa feina. També ha estat fonamental la
tasca del personal, de secretaria, de la llar d’infants, de la brigada municipal, de la gent de
neteja i els tècnics.
Avui i en aquest darrer acte institucional vull tenir un record molt especial per al
Benjamí . Per a tots ells el meu reconeixement per la qualitat personal i professional que han
demostrat.
Pel que fa als demés regidors, amb els que hem compartit l’activitat, he d’expressar-les
el meu sincer agraïment; perquè han estat una oposició lleial, que sempre ha mirat pel bé del
municipi. Hem estat d’acord en moltes ocasions, en d’altres hem discrepat; però sempre des
d’un nivell constructiu i assenyat.
Finalment he d’estendre la gratitud a tota la població del municipi; per la seva
participació en tots els actes on l’hem demanada i per la comprensió que han demostrat amb
els entrebancs inevitables. L’activitat d’un Ajuntament imposa sovint prendre decisions
contràries als interessos particulars. Penso que tots han entès que la única preocupació havia
d’ésser l’acompliment de la llei i l’interès general.
És el moment del relleu. Per damunt dels instants dolents i de les preocupacions,
sobretot la de no estalviar cap esforç que demanés el bé del municipi, haver exercit la
representació de Rialp ha estat un plaer i alhora un honor inestimable. Desitjo tota la sort del
món al nou ajuntament i al nou alcalde , el Gerard Sabarich, amb la seguretat que la alcaldia
queda en bones mans, per preparació i per dedicació. Sabeu que podeu comptar amb mi
incondicionalment.
Moltes gràcies i fins sempre.

Seguidament, l’Alcalde-President, aixeca la sessió a les 12:45 hores i se’n redacta
aquesta Acta d’Ordre, amb el vist-i-plau de l’alcalde . En dono fe.
Rialp, 16 de juny de 2007
Vist i plau
L’alcalde

La secretària

Diligència:
Per a fer constar que la present Acta ha estat ratificada sense esmenes pel Ple de la
Corporació en sessió de 27 de setembre de 2007
Secretària
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