ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE L´AJUNTAMENT
CELEBRADA EN DATA 13 DE JUNY DE 2015

REGIDORS ASSISTENTS :
Sr. Marc Prat i Arrey
Sr. Francesc Verdera I Rosell
Sr. Cosme Damian Moreno i Hermoso
Sra. Núria Ibáñez i Resplandis
Sr. Joan Albamonte i Ventayol
Sra. Carlota Pajares i Tubau
Sra. Maria Perramon i Mir
Sr. David Vigo i Anglada
Sr. Jordi Maymó i Puig
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària de la Corporació, que en dóna fe.

A la Casa Consistorial de Ribes de Freser i essent les 10:30 hores del dia 13 de juny
de 2015, concorren els regidors electes relacionats, a fi de celebrar la sessió de
constitució de la corporació municipal sorgida de les eleccions locals convocades per
Reial Decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el dia 24 de maig de 2015.

1. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
La Secretària de la Corporació declara oberta la sessió i procedeix a comentar que, les
Corporacions municipals es constituexen en sessió pública el vintè dia posterior a la
celebració de les eleccions. Amb aquesta finalitat, es constitueix una Mesa d´Edat
integrada pels regidors electes de major i menor edat presents a la sessió, actuant
com a secretari, el que ho sigui de la Corporació, de conformitat amb el que estableix
l´article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General.
La Mesa d´Edat, una vegada comprovades les credencials dels regidors, així com
també les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, declararà
constituïda la Corporació si hi concorren la majoria absoluta dels regidors electes. En
cas contrari, s´haurà de celebrar sessió dos dies després, quedant constituïda la
Corporació sigui quin sigui el número de regidors presents (article 75.7 Llei Orgànica
5/1985).
De conformitat amb el que estableix l´article 108.8 de la Llei 5/1985, en el moment de
prendre possessió i per adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els candidats
electes hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució, així com complir els
altres requisits previtos a les Lleis i Reglaments d´apliació.
A continuació la secretària crida els regidors electes de major i menor edat per tal de
constituir la Mesa d´Edat, que queda integrada per les persones següents:

-

-

Sr. Francesc Verdera i Rosell, regidor electe de major edat, que actuarà com a
president.
Sra. Núria Ibañez i Resplandis, regidora electe de menor edat, que actuarà
com a vocal.
Sra. Raquel Costa Iglesias, secretària de la Corporació, que actuarà com a
secretària.

La Mesa d´Edat procedeix a la comprovació de les credencials presentades de
conformitat amb allò que disposa l´article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General.
Atès que, tal i com ja s´ha comentat, en el moment de la presa de possessió i per tal
d´adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els candidats electes hauran de jurar
o prometre acatament a la Constitució, se´ls formula per part de la Secretària de la
Corporació la següent pregunta als membres de la Mesa d´Edat :
¿Jureu o promoteu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR de l´Ajuntament de Ribes de Freser amb
lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i l´Estatut d´Autonomia de
Catalunya?
Contestant el Sr. Francesc Verdera i Rosell: Sí, ho juro.
Contestant el Sra. Núria Ibañez i Resplandis: Sí, ho juro.
Acte seguit es dona lectura per part de la Secretària dels noms i cognoms dels senyors
regidors electes que assisteixen a la sessió conforme les credencials presentades:
Nom i cognoms

Llista electoral

Sr. Marc Prat i Arrey
Sr. Francesc Verdera i Rosell
Sr. Cosme Damian Moreno i Hermoso
Sra. Núria Ibàñez i Resplandis
Sr. Joan Albamonte i Ventayol
Sra. Carlota Pajares i Tubau
Sra. Maria Perramon i Mir
Sr. David Vigo i Anglada
Sr. Jordi Maymó i Puig

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
ERC-AM
ERC-AM
ERC-AM

A continuació el Sr. President demana als regidors electes si els afecta alguna causa
d´incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, després de la
qual cosa i obtingut com a resultat que als reunits no els afecta cap causa
d´incompatibilitat sobrevinguda, i tenint en compte que la Secretària informa que els
candidats electes, de conformitat amb allò que disposa l´article 75.5 de la Llei 7/1985,
de 2 d´abril, reguladora de les Bases del Règim Local, han formulat declaració sobre
causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobres qualsevol activitat

que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, el President de la Mesa
d´edat, Sr. Francesc Verdera i Rosell, DECLARA CONSTITUÏDA LA MESA D´EDAT.
A continuació, al haver-se constituit la Corporació i per a prendre possessió dels seus
càrrecs, els senyors regidors, essent necessari donar compliment al Reial Decret
707/1979, de 5 d´abril, en relació amb l´article 108.8 LOREG, en el moment de la
presa de possessió i per tal d´adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els
candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució, per això per
part del Sr. President de la Mesa d´Edat es formula a cadascun dels candidats electes,
la següent pregunta:
¿ Jureu o promoteu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR de l´Ajuntament de Ribes de Freser amb
lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i l´Estatut d´Autonomia de
Catalunya ?
Contestant el Sr. Marc Prat Arrey: Per imperatiu legal, ho prometo.
Contestant el Sr. Cosme Damian Moreno Hermoso: Per imperatiu legal, ho prometo.
Contestant el Sr. Joan Albamonte Ventayol: Per imperatiu legal, ho prometo.
Contestant la Sra. Carlota Pajares Tubau: Per imperatiu legal, ho prometo.
Contestant la Sra. Maria Perramon Mir: Per imperatiu legal, ho prometo.
Contestant el Sr. David Vigo Anglada: Per imperatiu legal, ho prometo.
Contestant el Sr. Jordi Maymó Puig: Per imperatiu legal, ho prometo.
A mesura que els Regidors electes prenen possessió del seu càrrec, el vocal de la
mesa els hi fa entrega de la insígnia de l´Ajuntament.
Realitzades les operacions anteriors, i atès que concorre la totalitat dels regidors
electes, la Presidència de la Mesa declara formalment constituïda la Corporació
municipal.
2. ELECCIÓ DE L´ALCALDE
Constituïda la Corporacó, el President de la Mesa indica que s´ha de procedir a
l´elecció de l´alcalde en els termes previstos a l´article 196 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny.
A continuació el President de la Mesa demana als caps de llista de cada formació
política (de menor a major representativitat) perquè presentin candidat a alcalde o en
manifestin la renuncia.
La Sra. Maria Perramon Mir diu que ella renuncia a l´Alcaldia.
El Sr. Marc Prat Arrey diu que el candidat a l´Alcaldia que presenta la llista electoral de
CiU és ell.

Després de les intervencions anteriors, la Presidència de la Mesa proclama com a
candidats a l´Alcaldia els regidors següents:
CANDIDAT

LLISTA ELECTORAL

Sr. Marc Prat Arrey

CiU

Seguidament s’efectua la votació, que té caràcter secret, amb crida individual, per
ordre alfabètic, a cada un dels regidors. Aquests dipositen els seus vots en l'urna
custodiada pel president de la Mesa, que vota en últim lloc.
Sr. Albamonte
Sr. Maymó
Sr. Moreno
Sra. Pajares
Sra. Perramon
Sr. Prat
Sr. Vigo
Sra. Ibañez
Sr. Verdera

Finalitzada la votació, la Mesa realitza l’escrutini, que ofereix el resultat següent:
CANDIDAT

VOTS OBTINGUTS

Sr. Marc Prat Arrey

6 vots

En conseqüència amb el resultat, el President de la Mesa proclama alcalde de
l’Ajuntament de Ribes de Freser al regidor, Sr. Marc Prat i Arrey, de la llista electoral
de CiU, per haver obtingut 6 vots, que corresponen a la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, que és de 9 regidors. Els altres tres vots són en
blanc.
A continuació, el President de la Mesa procedeix a prendre possessió del càrrec a
l'alcalde. A aquest efecte, li formula la pregunta reglamentària:
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec d'alcalde de l’Ajuntament de Ribes de Freser amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?»
El Sr. Marc Prat i Arrey contesta: « Per imperatiu legal, ho prometo ».

El president de la Mesa fa lliurament a l’alcalde de la Medall de Ribes de Freser i li
cedeix la cadira presidencial.
La vocal de la Mesa d´Edat, Sra. Núria Ibañez, comenta que aquesta medalla
s´entrega a les sessions d´investidura als alcaldes de la vila que la custodien durant
els 4 anys que dura el seu mandat.
És una medall realitzada per Glòria Gómez i en ella s´hi pot observar en una cara,
l´escut de la corporació municipal i en l´altre, una imatge característica de la vila de
Ribes de Freser. El campanar de l´esglèsia de Santa Maria amb el relleu del granòfir al
fons, la roca de la creu com tots l´anomenem popularment.
Cada 4 anys es va passant de mà en mà a les persones que representen la vila, la
mateixa simbolitza la representativitat pública del poble de Ribes i esperem que moltes
generacions de càrrecs electes Ribetans la segueixin utilitzant.

Un cop finalitzada la seva tasca, la Mesa d’Edat es dissol i l’alcalde passa a presidir la
sessió.
Tot seguit, l’alcalde cedeix l’ús de la paraula, per ordre de menor a major
representativitat, als caps de llista de cada formació política.
La Sra. Maria Perramon i Mir, cap de llista de la formació política d´ERC-AM, comença
el seu discurs que es transcriu literalment a continuació:
“ Abans de res, volem felicitar al senyor alcalde i el grup de Convergència i Unió pels
resultats electorals. Democràticament el poble ha decidit quina és la força que ha de
liderar el govern del municipi durant aquest quatre anys. Hem entès aquest missatge
democràtic i és per aquest motiu que no hem presentat una altra candidatura. La
nostra abstenció i no és pas la negativa al candidat però sí un vot en suspens
esperant que sabrà interpretar el missatge dels votants i treballarà més que mai pel
país i pel poble, prioritzant aquests interessos abans que els interesso de partit. Si és
així, nosaltres hi serem per sumar i per empènyer.
De qualsevol resultat electoral se’n poden fer mil lectures i gairebé sempre resulta que
tothom ha guanyat. Nosaltres hem fet diverses lectures i volem fer unes reflexions
sobre dos punts d’aquests resultats electorals que ens haurien de servir per pensar i
reflexionar a tots els càrrecs electes i ens haurien d’esperonar a treballar conjuntament
per al nostre poble i pel nostre país
1. Amb quatre anys el municipi ha perdut 97 votants dels cens electoral.
2. L’abstenció ha augmentat gairebé 5 punt; 43 persones més que fa quatre anys
Pel que fan a la pèrdua de votants , pensem que això és sinònim de pèrdua de
població del municipi. Una pèrdua que cal frenar si no volem acabar desapareixent. Si
bé és cert que aquesta pèrdua és una constant a tota la comarca també ho és que el
nostre municipi és un dels municipis on aquesta sagnia és més notables.

Pensem que el nou consistori ha de treballar amb tots els sectors possibles per
potenciar la creació de llocs de treball. S’haurà de ser imaginatiu, creatiu per
il·lusionar els joves perquè puguin retornar a treballar i fer créixer el poble en tots els
sentits.
Calen, també, polítiques d’habitatge perquè aquest estigui a l’abast dels sous que es
perceben. Si bé és cert que el turisme pot portar llocs de treball, també és cert que és
una de les causes que la vivenda a Ribes tingui uns preus que molta gent que vol
viure-hi tot l’any no pot assumir.
L’abstenció vol dir moltes coses entre les que cal destacar el desinterès o desencís,
manca de confiança per la manera de fer política... I d’això en som responsables totes
les forces polítiques. Cada vegada més, la gent demana menys política de partits i
més política de carrer. menys política d’aparador i més política del dia a dia i més
participació. Demana política de proximitat en que es prioritzin les necessitats de la
gent per damunt de qualsevol altra prioritat. Si bé Aquest no és només un problema de
Ribes , és un problema d’arreu del país, hem de pensar que tenim quatre anys per
davant per treballar plegats per il·lusionar tots els votants del municipi; els uns des del
govern i els altres des de l’oposició.
Com ja hem dit, lies urnes han decidit qui havia de liderar aquest quatre anys la
política municipal. Esquerra està disposada a treballar activament en el bon govern
del poble des de la col·laboració estreta amb l’equip de govern o des de l’oposició.
Una oposició disposada a sumar quan els objectius siguin coincidents i siguin en
benefici del poble i amb una crítica ferma i responsable que creguem que les coses no
es facin de manera correcta. Tan de bo que d’aquí quatre anys haguem fet tan bona
feina que la participació augmenti. Ens posem al servei del poble i volem ser portaveus
de les inquietud de tos els vilatans.
Avui reiterem el nostre compromís amb el poble i amb el País i demanem que el
consistori, amb l’alcalde al capdavant compleixi el compromís signat amb l’ANC abans
de les eleccions que diu
1) Donarem suport, a la continuïtat del nostre ajuntament a l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI).
2) Donarem suport a les campanyes que s’impulsin des del nostre municipi, per
contribuir a fer que les eleccions al Parlament del 27 de setembre tinguin un clar sentit
plebiscitari i que les guanyin les forces que incloguin el full de ruta cap a la constitució
d’un Estat independent en el seu programa.
3) Assumirem que, en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre
configurin una majoria independentista al Parlament, donarem suport a que el nostre
ajuntament, amb el seu alcalde al capdavant, es posi a disposició del govern del país
per tot el que consideri oportú en la gestió de la constitució de l’Estat català, superant,
si cal, totes les traves que hi puguin posar els poders de l'Estat espanyol.

4) Donarem suport a la proposta que l’alcalde, com a màxima autoritat i representant
legítim de tots els veïns/es del municipi, participi a l’Assemblea de Càrrecs Electes que
es constituirà en el cas que les institucions espanyoles intervinguessin o suprimissin
les institucions catalanes d'autogovern., Aquesta Assemblea estarà formada pel
President de la Generalitat, els diputats del Parlament de Catalunya i els representants
dels municipis de Catalunya amb l’objectiu d'assumir la governació de Catalunya,
donant així continuïtat al procés i garantint-ne la màxima legitimitat democràtica i
institucional.
Visca Ribes i Visca Catalunya lliure! “
A continuació, el Sr. Marc Prat i Arrey, alcalde-president de l´Ajuntament de Ribes de
Freser, inicia el seu discurs d´investidura, que literalment es transcriu a continuació:
“ Molt bon dia, benvinguts a tots en aquest acte de presa de possessió de l´ajuntament
de Ribes de Frser.
Primer de tot vull felicitar a tots els 9 regidors de l´ajuntament de Ribes per
l´assumpció de la seva acte de regidor. Tan aquells que continúen amb aquells que
s´incorporen per primera vegada, benvinguts a bord.
Avui assumim allò que personalment considero el principal honor que pot tenir un
Ribetà, que és esdevenir un representant de les persones que formen part d´aquest
petit gran poble que tots estimem i que tots portem a dins.
Esdevenir un càrrec electe, no només és un gran honor, sinó que també implica una
gran responsabilitat. Cal correspondre la confiança que les persones de Ribes
dipositen en nosasltres. Avui amb l´assumpció de l´acte de regidors passem a formar
part de la nostra historia i espero i desitjo que en siguem dignes de tal honor.
Òbviament no voldria continuar la meva intervenció sense paraules d´agraïment a
totes aquelles Ribetanes i Ribetans que novament per tercera vegada consecutiva ens
han fet confiança per seguir ostentant la responsabilitat de dirigir el poble de Ribes
durant 4 anys més. La més sincera gratitud per haver entès que la nostra candidatura
era la més solvent per seguir afrontant els reptes que el nostre poble haurà d´assumir
en els pròxims 4 anys.
Òbviament tots aquests reptes, sóc del parer que els hem d´afrontar amb la máxima
unitat posible, òbviament amb la máxima cohesió política posible dels membres
d´aquest Plenari, però també amb la máxima participación de tots els Ribetans i
Ribetanes en els afers públics.
Aquests són elements que tota gestió pública ha d´incorporar amb la intenció d´assolir
un dels principals objectius que com a ajuntament ens proposem, seguir sent un
govern obert i participatiu a totes les persones i totes les sensibilitats, però de manera
més especial un govern transparent. L´ajuntament al llarg dá quests 4 anys ja ha estat
reconegut amb el segell Infoparticipa com a un dels 70 ajuntaments més transparents
de Catalunya. Però volem seguir desenvolupament aquesta política amb la intenció de

garantir la proximitat amb els Ribetans cap al consistori però a la vegada i també la
seva, reforçant la seva confiança cap als seus representants.
A ningú se li escapa que Ribes és un municipi amb un bon arrelament turístic. Tenim
clar que aquest és un dels elements que cal enfortir. Ribes s´ha de convertir en una
referencia turística del Pirienu Oriental.
Som el Pirineu més propera a la gran área metropolitana de Barcelona, i aquest fet ha
de ser un pilar per incrementar els visitants i òbviament estimular l´economia de la vila.
Ens cal millorar l´oferta turística notablement, cal diversificar significativament allò que
podem oferir als visitants. I ho volem fer posant en valor allò que més tenim que és
paisatge, natura, tradició i gastronomía. Aquests elements són la nostra milllor carta de
presentació.
Ribes és un municipi molt actiu associativament, tenim unes associacions que fan un
treball impagable, en diverses temàtiques. Ells són els veritables creadors de la nostra
identitat municipal. Seguirem estant sempre al seu costat. Amb la máxima complicitat i
consens en les actuacions que duen a terme.
L´ajuntament ha de garanti que ningú quedi endarrera, cal segui prioritzant actuacions
de carácter social que permetin que els més vulnerables no quedin exclosos de les
dinàmiques de la vila. Una vila forta i capaç de generar oportunitats ha de ser sensible
socialment especialmente en un moment tan compromès econòmicament com el que
avui afronta el país. Hem de permetre que tothom prosperi per igual aquesta és la
única fórmula per garantir un bon nivell de cohesió i d´integració de tots els membres
de la comunitat ribetana.
No puc acabar la meva intervenció sense fer esment sobre el momento polític que viu
Catalunya en l´actualitat. Avuis subscrivim totalment la fórmula que l´AMI ha plantejat.
Ho diu el nostre programa electoral de manera rotunda. Nosaltres sempre estarem al
costat del President de la Generalitat, del Govern i especialmente del Parlament de
Catalunya, per tal que Catalunya esdevingui un estat, aquest és el nostre horitzó
nacional. No posem cap límit a les aspiracions nacionals del poble de Catalunya”.
Seguidament l´Alcalde aixexa la sessió, essent les 11:05 hores, de tot lo qual, com a
secretària en dóno fe.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Marc Prat i Arrey
Alcalde-President

