Acta 2/2011
SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2011.
A Sant Sadurní d’Anoia, a les vuit del vespre del dia vint-i-u de juliol de dos mil onze, es reuneixen a la Sala
de Professors de l’Escola Intermunicipal del Penedès, a la plaça Santiago Rusiñol, sense número, els
membres que s’indiquen del Ple de la Mancomunitat de l'Alt Penedès, a l’objecte de celebrar sessió
extraordinària i constitutiva de l’esmentat òrgan, convocada en temps i forma per aquest dia a les vuit del
vespre.
Els membres que assisteixen són els següents:
VOCALS PLE

ASSISTÈNCIA
SANT SADURNÍ D´ANOIA

JOSEP MARIA RIBAS FERRER
CRISTINA DE LA CRUZ PIÑOL
ÀNGELS CANALS VILÀ

SI
SI
SI
PUIGDALBER

DAVID MASDEU BAQUES
RAFAEL DEL MORAL LIROLA
JOSE TELLO MATEU

NO
SI
NO
SANT PERE DE RIUDEBITLLES

SIXTO MORENO PASCUAL
VICENÇ OLIVE COLS
ROSA Mª ESTEVE NADAL

SI
NO
SI
SANT QUINTÍ DE MEDIONA

RAMON CREIXELL I MARTI
POL PAGES I PONT
SERGI GARCIA BARRACHINA

NO
SI
SI
GELIDA

LLUÍS MIQUEL VALLS COMAS
Vocal 1
Vocal 2

SI
NO
NO
SUBIRATS

PERE PONS VENDRELL
LLORENÇ ROS PEIRO
FERRAN PLANAS VILANOVA

NO
SI
NO
TORRELAVIT

RAMON RIERA BRUCH
MARCEL GABARRÓ CASANOVAS
OLGA RIBÉ SEGURA

SI
NO
SI

EL PLA DEL PENEDÈS
SANTIAGO SOLER VIVES
BEGOÑA DE FATIMA GAMERO PEREZ
ANNA ROSAURA
SANT LLORENÇ D'HORTONS
ÀLEX JOVER FONTAINE
JORDI SANARARUA ROIG

EXCUSAT
SI
SI
NO
NO

Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès
Acta 2/2011- Ple Extraordinari i constitutiu 21 juliol de 2011
Pàgina 1 de 3

VOCALS PLE
FRANCESC MURRIA FARNÓS

ASSISTÈNCIA
SI
LA GRANADA

JOAN INIESTA
MERCÈ VILLAR PAUSAS
MIGUEL SANZ GONZALEZ

SI
NO
SI

Assisteix el Secretari de l’entitat, el senyor Pedro Vizuete i Mendoza.
1.-CONSTITUCIÓ DEL PLE DE LA MANCOMUNITAT I ELECCIÓ DE PRESIDENT I VICEPRESIDENT
Després de la celebració de les eleccions municipals de 2011, i d'acord amb la nova configuració política dels
Ajuntaments membres de la Mancomunitat de l'Alt Penedès, resultant d'aquelles, aquesta entitat es reuneix en
el dia d'avui per procedir a la seva constitució. A aquest efecte, es passa a formar la Mesa d'Edat, què serà
presidida pel vocal de més edat dels presents, segons disposa l'article 195.2 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, en
relació a l'article 37.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.
MESA D'EDAT
Es constitueix en primer lloc la mesa d’edat, formada pel vocal assistent de major edat, què la presideix, i pel
vocal assistent de menor edat.
CONSTITUCIO DE LA MAP
Atès que els vocals assistents formen la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació és
procedent celebrar la sessió constitutiva d'aquesta.
Acte seguit, i de conformitat amb allò que disposa el número 6 de l'article 108 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, modificada per la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març, en el moment de la presa de possessió, i per tal
d'adquirir la plena condició del càrrec polític de vocal d'una entitat local, els candidats electes han de jurar o
prometre acatament a la Constitució. Amb aquesta finalitat, i segons el preceptiu al Reial Decret 707/1979, de 5
d'abril, el Sr. President de la Mesa d'Edat formula a cada un dels vocals presents la següent pregunta: "Jureu o
prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de vocal de la
Mancomunitat de l'Alt Penedès amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de Catalunya, i guardar i fer
guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de l'Estat?", contestant
afirmativament la totalitat dels vocals presents.
Seguidament, el Sr. President de la Mesa d'Edat, declara constituïda la Mancomunitat de l'Alt Penedès.
ELECCIO DE PRESIDENT I VICEPRESIDENT
L'article vuitè dels Estatuts de la Mancomunitat de l'Alt Penedès estableix que l'elecció de President i Vicepresident de l'entitat es farà per votació secreta entre els Alcaldes dels Ajuntaments que la integren. Com a
candidats per exercir els esmentats càrrecs es presenta únicament la candidatura formada pel vocal senyor
Josep Maria Ribas i Ferrer, alcalde de l’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, com a president, i pel vocal senyor
Lluís Miquel Valls Comas, alcalde de l’ajuntament de Gelida, com a vice-president.
Atès que no es presenta cap altra candidatura, per unanimitat de la totalitat dels presents s’elegeix al senyor
Josep Maria Ribas i Ferrer, alcalde de l’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, com a president, i pel vocal senyor
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Lluís Miquel Valls Comas, alcalde de l’ajuntament de Gelida, com a vice-president de la Mancomunitat de
Municipis de l’Alt Penedès.
A continuació, el President de la Mesa d'Edat proclama President i Vice-president electes de la Mancomunitat
de l'Alt Penedès els senyors Ribas i Ferrer i Valls Comas, respectivament. Seguidament, el President de la
Mesa d'edat prega el senyor Ribas i Ferrer que manifesti si accepta el càrrec, i en cas afirmatiu i, de conformitat
amb els articles 18 del Real Decret Legislatiu 781/1986 i 40.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals, formuli jurament o promesa d'acord amb el Reial Decret 707/1979, i
havent manifestat la seva acceptació al càrrec per al què ha estat elegit, se'l hi formula la següent pregunta:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de President
d'aquesta entitat amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de Catalunya i de guardar i fer guardar la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia Català com a normes fonamentals de l'Estat?", contestant l'interpel·lat
afirmativament, quedant possessionat del càrrec, i passant presidir la sessió, cessant en les seves funcions els
vocals que formaven la Mesa d'Edat.
El nou President de la Corporació s'adreça als membres del plenari agraint als presents el recolzament rebut.
TANCAMENT DE L'ACTE
No havent més assumptes de que tractar, la Presidència aixeca la sessió a tres quarts de nou del vespre.
De tot això, s’estén la present acta, del contingut de la qual, com a Secretari, dono fe en el lloc i data indicats a
l’encapçalament.
VIST-I-PLAU
EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,
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