
07/2017

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE      ﾧ
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2017

A la  Sala  d'Actes  de l'Ajuntament  de Guardiola  de Berguedà,  essent  les  vint  hores  del  dia 
vint-i-quatre  de  novembre  de  2017,  sota  la  presidència  de  l’Il.ltre.  Sr.  Alcalde  Josep  Lara 
Tristante, es constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió extraordinària en 
primera convocatòria.

Assisteixen a l'acte els Regidors Sr. Marc Calmet i Calveras, Sr. Boris Lapuerta i Coll, la Sra. 
Olga Saus i Marginet i  el Sr. Ferran Sayes Jato.  S’incorpora com a regidora la Sr. Silvia 
Campoy Curriu, una vegada ha près possessió.

Excusa la seva assistència la regidora Sra. Joana Freixa Codina.
 
Actua  com a  Secretària acctal.de la Corporació Na Mª Immaculada Casals Casanova. 

Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) del Decret  
legislatiu  2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el  Sr. Alcalde obre la sessió.

1) PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SILVIA CAMPOY I  CURRIU DEL 
GRUP  MUNICIPAL  DE  JUNTS  PER  GUARDIOLA,  AMB  MOTIU  DE  LA 
RENÚNCIA DE LA REGIDORA ANABEL FRANCO SANTOS

Antecedents 

Per acord plenari de data 19 de setembre de 2017, es va informar al Ple de la renúncia de la 
regidora Anabel Franco i Santos, amb efectes immediats, un cop presentat i deliberat aquest 
punt  de l’ordre del  dia, es va acordar  sol·licitar a la Junta Electoral  Central  que expedís la 
credencial pertinent a favor de la següent candidata de la llista de Junts per Guardiola, per  
completar la composició municipal. 

Amb data 11 d’octubre de 2017, mitjançant registre d’entrada número 831, es va rebre de la  
Junta Electoral Central la credencial de la nova regidora designada, la senyora Silvia Campoy i  
Curriu. 

Amb data 18 d’octubre de 2017, li fou notificada la credencial a la Sra. Silvia Campoy i Curriu.

El jurament o promesa del càrrec és un requisit preceptiu i previ a la declaración de la senyora 
Silvia Campoy i Curriu com a regidora municipal del Grup Municipal de Junts per Guardiola.

Fonaments de dret 

Primer.  Article  9.4  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  que  va  aprovar  el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Segon. Articles 6, 
7, 177, 178 i 182 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 9 de juny, del règim electoral general, que 
estableixen les causes d’inelegibilitat i d’incompatibilitat per al càrrec de regidor municipal. 
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Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en ús de les facultats que té  
legalment atribuïdes, ACORDA: 

Primer.- Procedir a la presa de possessió amb la fórmula següent:  Jureu o prometeu per la 
vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de 
l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució  i  l'Estatut  d'Autonomia  com  a  normes  fonamentals  de  l’Estat  i  de 
Catalunya?" 

El Sr. Alcalde Un cop comprovada la credencial de la regidora electe i als efectes de si li afecta  
alguna de les causes d’incompatibilitat previstes a la Llei orgànica del règim electoral general,  
en els seus articles 202 i 203, o una altra legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest 
moment, per la qual cosa, a fi de procedir a la presa de possessió, haurà de respondre a les  
fórmules següents: 

Pregunta  el  Sr.  Alcalde:  Està  afectat/ada  per  alguna  de  les  causes  d’inelegibilitat  o 
incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació tal com determinen els 
articles indicats? 

Respon la Sra. SILVIA CAMPOY: NO

El  Sr.  Alcalde manifesta  com que no us  afecta  cap  de les  esmentades,  ara  us  correspon 
prendre jurament del càrrec, "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment  les  obligacions  del  càrrec  de  regidora  de  l'Ajuntament  de  Guardiola  de 
Berguedà,  amb  lleialtat  al  Rei,  i  respectar  i  fer  respectar  la  Constitució  i  l'Estatut 
d'Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat i de Catalunya?" 

Respon la Sra. SILVIA CAMPOY: HO PROMETO, per imperatiu legal.

El Sr. Alcalde DECLARA la senyora Silvia Campoy Curriu, regidora de la corporació municipal, 
amb tots els drets i deures que el càrrec comporta.

Segon.- Notificar el present acord a la Junta Electoral Central.

El Sr. Alcalde demana als membres del grup Junts per Guardiola, que traslladin a la Regidora 
Annabel Franco Santos, el reconeixement al treball i dedicació durant el temps que ha format  
part de l’Ajuntament, i l’agraïment per la tasca realitzada, així com la facilitat de tracte amb que 
l’ha desenvolupat.

Felicita també a la nova Regidora Silvia Campoy, pel nou càrrec i li dóna la benvinguda.
  

2) REALITZACIO DEL SORTEIG PEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LES 
TAULES  ELECTORALS  PER  LES  ELECCIONS  AL  PARLAMENT  DE 
CATALUNYA A CELEBRAR EL PROPER DIA 21 DE DESEMBRE DE 2017 (ART. 
26 DE LA LOREG)

Reunit l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà a fi de donar compliment al que disposa l’article  
26 de la vigent Llei Orgànica del Règim Electoral General.

Complertes totes les formalitats legals establertes, i realitzat el sorteig es formen les Meses 
electorals que s’indiquen i amb les persones que s’expressen i els càrrecs que es fan constar:

SECCIO 001 MESA U

Titulars:
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President: Elector: U0742
1er. Vocal: Elector: U0688
2on. Vocal: Elector: U0524

Suplents:

De President:  Elector: U0073
De President:  Elector: U0660

De 1er. Vocal: Elector: U0650
De 1er.Vocal:  Elector: U0234

De 2on Vocal: Elector: U0651
De 2on Vocal: Elector: U0619

3) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ DE L’EXERCICI 2016

Donada  la  necessitat  de  procedir  a  l’aprovació  del  Compte  General  d’aquest  Ajuntament  
corresponent a l’exercici de 2016.

Examinat el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de 2016, juntament 
amb tots els seus antecedents i justificants.

Vist que en sessió celebrada per aquesta Comissió Especial de Comptes el  passat  19 de 
setembre  de  2017,  es  va  procedir,  al  dictamen  favorable  del  Compte  General  d’aquest 
Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  de  2016  i  que  el  tràmit  d’informació  pública  es  va 
substanciar mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de data 28 de setembre de 
2017 i que durant el termini de quinze dies i vuit més no s’han rebut cap al·legació.

Vist allò disposat pels articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, RBRL i 208 i següents del Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 
5 de març.

El Ple de la Corporació, per UNANIMITAT ACORDA:

Primer.- Aprovar el  Compte General  d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici  de 2016, 
juntament amb tots els seus antecedents i documentació que obren a l’expedient.

Segon.- Enviar còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes.

Tercer.-   Habilitar  a l’Alcalde per  la realització de qualsevol  gestió i  signatura de qualsevol 
document necessaris per al desplegament i execució d’aquest acord.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat, amb 3 vots a favor dels regidors de 
CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20.22 h, de tot el qual  
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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