ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 005/2011
CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ
NÚM.: 05/11
DATA SESSIÓ: 11 DE JUNY DE 2011
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE
CORCÓ
HORA: 12:00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Pep Mas Falgueras
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sr. Jaume Serra Farrés
Sr. Alexandre Montanyà Rifà
Sr. Antoni Comas Danés
Sra. Rosa Mª Prat Canal
Sr. Sebastià Riera Cusí
Sr. Santi Rosquellas Garolera
Sr. Josep Castells Casellas
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez
Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó
NO HI ASSISTEIXEN:
Cap.
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Cap.
SECRETARI ACCIDENTAL (Resoluc. 111/11):
Sr. Alex Tarroja Piera

Ordre del dia
1. Constitució de la nova corporació municipal.

Desenvolupament de la sessió
1. Constitució de la nova corporació municipal.
Es reuneixen els càrrecs electes indicats més amunt, assistits pel secretari acc.
(Resoluc. 111/11) per tal de donar compliment a allò que disposen els articles 195 i
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196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i l’article
37 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, a l’efecte de constituir el
nou Ajuntament de Santa Maria de Corcó, d’acord amb els resultats de les
eleccions municipals que es van dur a terme el dia 22 de maig de 2011, per a la
renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals.
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT
Tot seguit, una vegada declarada oberta la sessió, el secretari de la corporació
llegeix l’article 195 de Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, i atenent a allò que es disposa en aquest article i els següents, es
constitueix la Mesa d’Edat.
Per això, el secretari crida cada regidor/a electe, als efectes d’acreditar-ne la
personalitat que entreguen les credencials que acrediten la seva condició de
regidors electes:
•
•
•
•

Sr. Pep Mas Falgueras - Convergència i Unió (CiU)
Sr. Jaume Serra Farrés - Convergència i Unió (CiU)
Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó - Convergència i Unió (CiU)
Sr. Antoni Comas Danés - Convergència i Unió (CiU)

•
•
•

Sr. Sebastià Riera Cusí – Cabrerès i Progrés – Entesa (CiP E)
Sr. Josep Castells Casellas – Cabrerès i Progrés – Entesa (CiP E)
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez – Cabrerès i Progrés – Entesa (CiP E)

•

Sr. Ventura Bagaria i Canal – Independents del Collsacabra – Independents
del Collsacabra - Esquerra – Acord Municipal (IC ESQUERRA AM)

•
•
•

Sr. Alexandre Montanyà Rifà - Units per Decidir (AUD)
Sra. Rosa Mª Prat Canal - Units per Decidir (AUD)
Sr. Santi Rosquellas Garolera - Units per Decidir (AUD)

La Mesa d’Edat resta integrada pel Sr. Antoni Comas Danés de 66 anys, regidor
electe de major edat, que la presideix, i pel senyor Àlex Montanyà Rifà, de 37 anys,
regidor electe de menor edat.
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COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
Constituïda la mesa d’edat, el secretari interventor informa els presents que en
aquest acte es troba a disposició dels regidors electes la documentació exigida a
l’article 36.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, es a dir, l’acta d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic o
valors de l’Ajuntament dipositats en la Caixa municipal i en entitats bancàries, però
no la documentació relativa a l’Inventari del patrimoni municipal, atès que
l’Ajuntament no el té constituït, tot, a efectes de la seva comprovació, de la qual es
deixarà constància mitjançant diligència de la Secretaria en finalitzar la sessió.
Seguidament, el secretari deixa constància la personalitat de cada càrrec electe.
A continuació, es comprova que tots els regidors electes han formulat les
declaracions referides en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, i el president de la Mesa d’Edat convida els regidors
electes que exposin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb
posterioritat a la seva declaració, sense que ningú manifesti res.
Tenint en compte que es compleix l’exigència de l’article 195.4 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i 37.4 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i que concorren en
aquesta sessió la majoria absoluta de regidors/es electes, es passa a donar
compliment al tràmit legal previst en l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, del règim electoral general de prestar jurament o promesa.

ACTE DE JURAMENT O PROMESA
El secretari de l’Ajuntament llegeix l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, del règim electoral general, sobre la presa de possessió dels regidors/es
electes, i després es nomena tots els/les regidors/es electes, abans referenciats a
efectes de prestar jurament o promesa, llegint personalment la fórmula que
seguidament es relaciona:
El jurament o promesa es duu a terme utilitzant la fórmula que imposa el Reial
decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió
de càrrecs o funcions públiques: «Juro (o prometo) per la meva consciència i
honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament
de Santa Maria de Corcó, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya». El
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secretari adverteix, també que amb caràcter previ, pot ser admesa la utilització de
la fórmula “per imperatiu legal”, o similar.
Tots els regidors electes presten el jurament/promesa, d’acord amb el que
determina el decret esmentat.
Havent donat compliment a allò que disposa l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general, el president de la Mesa d’edat declara
constituït l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó després de les eleccions
municipals dutes a terme el dia 22 de maig de 2011.

ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Posteriorment, el secretari de l’Ajuntament llegeix l’article 196 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i es passa a l’elecció de l’alcalde
- president de la corporació.
a) Proclamació de candidats a l’Alcaldia
Després d’això, el president de la Mesa d’Edat pregunta als regidors que
encapçalen les llistes si mantenen la seva candidatura a alcalde o la retiren,
manifestant-se en el sentit següent:
- Sr. Pep Mas Falgueras (CiU): Respon que manté la candidatura.
- Sr. Àlex Montanyà Rifà (AUD): Respon que manté la candidatura.
- Sr. Sebastià Riera Cusí (CiP): Respon que manté la candidatura.
- Sr. Ventura Bagaria i Canal (ESQUERRA): Respon que la retira.
Seguidament, el president de la Mesa d’Edat, proposa emprar com a sistema de
votació per a l’elecció del nou Alcalde, el sistema de votació secreta i pregunta a la
resta de regidors si hi estan d’acord.
Els regidors dels grups Units per Decidir i Cabrerès i Progrés, manifesten la seva
disconformitat amb el sistema proposat, i el secretari informa als presents que en
qualsevol dels casos s’ha de sotmetre a votació l’elecció del sistma, entre el
sistema de votació nominal i el sistema de votació secreta.
Sotmesa a votació l’anterior proposta, els Regidors Sr. Sebastià Riera Cusí, Sr.
Josep Castells Casellas i Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez del grup Cabrerès i
Progrés i els Regidors/es Sr. Àlex Montanyà Rifà, Sra. Rosa Maria Prat Canal i Sr.
Santi Rosquellas Garolera del Grup Units per Decidir, voten a favor del Sistema
Nominal.
Per contra els Regidors del grup Convergència i Unió, Sr. Pep Mas Falgueras, Sr.
Antoni Comas Danés, Sr. Jaume Serra Farrés i Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó, i
el Regidor del grup Esquerra, Sr. Ventura Bagaria i Canal, voten a favor del
Sistema de Votació Secreta.
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D’acord amb el resultat de la votació, s’escull els sistema de votació nominal amb
sis vots a favor i cinc vots en contra.
Escollit el sistema de votació ordinària (o nominal) es duu a terme la votació
dels/de les regidors/es que són cridats pel president de la Mesa d’Edat, i
manifesten el seu vot, en els termes següents:
• Sr. Pep Mas Falgueras: Vota a favor del Sr. Pep Mas Falgueras (CiU)
• Sr. Jaume Serra Farrés: Vota a favor del Sr. Pep Mas Falgueras (CiU)
• Sr. Sebastià Riera Cusí: Vota a favor del Sr. Sebastià Riera Cusí (CiP)
• Sr. Josep Castells Casellas: Vota a favor del Sr. Sebastià Riera Cusí (CiP)
• Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó: Vota a favor del Sr. Pep Mas Falgueras
(CiU)
• Sr. Ventura Bagaria i Canal: Vota a favor del Sr. Sebastià Riera Cusí (CiP)
• Sr. Alexandre Montanyà Rifà: Vota a favor del Sr. Sebastià Riera Cusí (CiP)
• Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez: Vota a favor del Sr. Sebastià Riera
Cusí (CiP)
• Sr. Santi Rosquellas Garolera: Vota a favor del Sr. Sebastià Riera Cusí (CiP)
• Sr. Antoni Comas Danés: Vota a favor del Sr. Pep Mas Falgueras (CiU)
• Sra. Rosa Mª Prat Canal: Vota a favor del Sr. Sebastià Riera Cusí (CiP)
En conseqüència, i atès el resultat de la votació, com que el nombre de regidors/es
és d’onze i la majoria absoluta és de sis, el president de la Mesa d’Edat proclama
alcalde president de la corporació al senyor Sebastià Riera Cusís cap de llista del
grup Cabrerès i Progrés (CiP).

PRESA DE POSSESSIÓ
A continuació, de conformitat amb l’article 18 del TRRL i l’article 40.2 del ROF, el/la
secretari indica al nou Alcalde la fórmula d’acatament a la Constitució, que és la
següent: «Juro (o prometo) per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat
les obligacions del càrrec d’alcalde/essa president/a de l’Ajuntament de Santa
Maria de Corcó, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya», recordant-li que
pot emprar la fórmula prèvia per imperatiu legal o similar.
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Seguidament, l’alcalde manifesta el jurament promesa, indicat a l’apartat anterior.
Efectuat el jurament, el president de la Mesa fa el lliurament dels atributs del càrrec
(bastó) a l’Alcalde cessant, Sr. Pep Mas Falgueras, que li entrega al nou Alcalde,
Sr. Sebastià Riera Cusí, que passa a ocupar la presidència de la Sala.
A continuació el president, cedeix el torn de paraula als representants de les
diferents forces amb representació en la corporació municipal, i en darrer lloc, pren
la paraula i dirigeix unes paraules als regidors i a les regidores.
Les intervencions produïdes són:
L’Alcalde cessant, Sr. Pep Mas Falgueras, desitja tota la sort del món al nou Equip
de Govern, i desitja que la nova etapa que s’inicia suposi un bé per al poble.
Seguidament felicita a tots els regidors entrants i especialment els que integraran
el nou equip de govern, i agraeix la participació dels regidors sortints.
Seguidament pren la paraula el Sr. Àlex Montañà Rifà, del grup Units per Decidir,
que pronuncia el següent discurs:
“Primer de tot vull felicitar a tots els regidors que han estat escollits per governar
aquest municipi durant els propers 4 anys.
I agrair la dedicació i el compromís al municipi dels que durant la passada
legislatura hi ha estat i avui no hi són:
El Sr. Ramon Codina d’Independents per Cantonigròs.
El Sr. Ignasi Garolera d’Esquerra Republicana – Independents pel Collsacabra
La Sra. Elisa Crehuet de Cabrerès i Progrés
I el Sr. Josep Vilaregut de Cabrerès i Progrés
Avui Units per Decidir és aquí amb tots vosaltres perquè el dia 10 d’abril, només 2
mesos enrera, es va fundar com a agrupació d’electors i el dia 22 de maig va
comptar amb la confiança i l’il·lusió de 237 veïns del municipi.
Des d’aquell dia, el nostre grup ha avançat, i ha aconseguit la seva fita.
Units per Decidir ha avançat amb DIÀLEG, ha avançat compartint les experiències,
el coneixement i els valors de cadascun dels seus integrants.
Però sobretot ha AVANÇAT construint un projecte real, vàlid, a l’alçada del que
aquest municipi es mereix. HA AVANÇAT per aquest compromís, per CONSTRUIR
un municipi millor.
HA AVANÇAT amb moltes il·lusions i un sòl criteri: CONSTRUIR.
I per què ha estat així?
PERQUÈ DESTRUINT NO S’AVANÇA, DESTRUINT NO S’AVANÇA.
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Votem la investidura del cap de llista de Cabrerès i Progrés, juntament amb
Esquerra Republicana perquè han estat els grups que han demostrat voler
construir un poble millor. Amb ells hi ha hagut un diàleg obert i planer, i una entesa
que ha deixat de banda les postures ideològiques corresponents.
Insisteixo, Units per Decidir, Cabrerès i Progrés i Esquerra Republicana volem
avançar per construir un poble on la convivència, la comprensió i l’entesa, siguin el
pal de paller.
Gràcies”
La última intervenció correspon al nou Alcalde que pren la paraula i es dirigeix a
tots els presents agraint la confiança manifestada pels diferents regidors que l’han
votat aclarint, però, en primer terme, que si bé ha estat votat pel representant del
grup d’ESQUERRA, no havien mantingut contactes amb aquest grup, i que en
qualsevol dels casos ja se’n parlarà.
El nou Alcalde comença el seu discurs, remarcant que li agradaria tenir més
qualitats i poder fer -malgrat estar acostumat a parlar en públic per raó de la seva
professió- un discurs que no sigui buit ni mancat de contingut, sense que al mateix
temps, els nervis el traeixin.
Continua afirmant que avui no és un dia qualsevol, si bé tampoc és el més
important –recorda el dia que va conèixer la parella, el naixement de fills, o la
pèrdua d’amics-, és un dia important per a ell i per al poble, i confia que sigui l’inici
d’un mandat que sigui recordat com profitós.
Recorda que fa més de 20 anys que ha estat dedicat a la política municipal i que
normalment, als plens, no hi ha tanta gent present com avui, motiu pel que
introdueix una de les principals preocupacions del seu grup: la participació, que la
gent cregui en els plens com a eina municipal, pronuncia les paraules: “Si som aquí
és per vosaltres, no ens deixeu sòls”.
El Sr. Riera, continua el seu discurs, afirmant que aquest nou govern, suposa un
trencament amb 28 anys de govern de CiU, però no vol oblidar tampoc el govern
sorgit de les primeres eleccions democràtiques, que també va fer una tasca
important, malgrat va haver de sortir per la “porta del darrera”. Així mateix recorda,
també, que CiP, té una història i cita tots els membres que han participat al llarg del
temps en el projecte.
Finalment el nou Alcalde, fa referència al pacte que ha donat origen al nou Equip
de Govern entre els dos grups que l’han formalitzat, i deixa constància del fet que
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compten amb el suport de més de 500 persones que els han votat, si bé no s’han
pogut explicar gaire coses respecte el pacte atès que va ser tancat el dia abans del
ple. L’Alcalde, exposa que es van trobar un vot resultant de les eleccions,
extremadament dispers sense que hagués quedat definit un grup majoritari, motiu
pel que van proposar un govern d’unitat, si bé aquesta solució va ser impossible de
portar a terme com a conseqüència de les desavinences entre dos dels interessats
en qüestió. Davant aquesta situació, van plantejar en clau de màxims un pacte que
repartís l’Alcaldia entre CiU i CiP, a raó de dos anys per cada un, i una proposta a
AUD, per la que CiP ostentaria l’Alcaldia durant quatre anys.
De les negociacions portades a terme, n’ha resultat que ha estat possible
formalitzar un pacte amb AUD, que finalment es traduirà, entre d’altres, en un
repartiment de l’Alcaldia durant poc més de dos anys per CiP, i poc menys de dos
anys per AUD, motiu pel que, aproximadament, el setembre de 2013, s’haurà de
produir aquest canvi.
L’Alcalde, continua el seu discurs, afirmant que es podria dir que els dos grups
“s’acaben de conèixer”, i que ara s’inicia una etapa de molta feina, d’assignació de
tasques als regidors, de posicionament, i de gestió, i que en aquest context, la
transparència i la difusió d’informació per diversos mitjans amb els que es compta
avui dia (es fa referència, també, a que el “Full Informatiu” continuarà), serà una
peça clau. Així mateix, fa referència al fet que, en aquest sentit es pretén comptar
també, amb el grup a l’oposició.
L’Alcalde, conclou el seu discurs recordant que la realitat social del municipi, és la
que és i no pot ser obviada, que el color polític de les institucions marcarà el
mandat, i que en qualsevol dels casos prometen IMAGINACIÓ i ESFORÇ per
aconseguir “EL POBLE DE TOTS”. Finalitza la intervenció, amb una cita d’Eduardo
Galeano: “Al cap i a la fi, som el que fem per canviar el que som”
S’incorporen a l’expedient l’acta d’arqueig extraordinari de la corporació i l’acta en
què es consigna el resultat però no la comprovació de l’inventari atès que el
Consistori no el té constituït, si bé tota la informació relativa a la qüestió, es troba
en seu d’oficines municipals.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Alex Tarroja Piera

Vist i plau
L’alcalde

Sebastià Riera Cusí
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ACTA D’ARQUEIG EXTRAORDINARI DE LA CORPORACIÓ ENTRANT
DATA DE L’ÚLTIMA

10/06/11

(marcar)

11/06/11

L’ACTA

ACTA D’ARQUEIG
TIPUS D’ACTA

DATA DE

D’ARQUEIG
Ordinària □

Extraordinària >□

TEXT DE L’ACTA

Arqueig dels fons existents i comprovació dels llibres de comptabilitat de la
Intervenció amb els de la Tresoreria, i justificants de les existències en
metàl·lic i/o en valors dipositades a la Caixa municipal i/o a entitats bancàries,
amb motiu de la constitució de la nova corporació.
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ASSISTENTS
Alcalde president

Sebastià Riera Cusí

Tresorer

Alex Montanyà Rifà

Secretari interventor

Alex Tarroja Piera
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CONCILIACIÓ BANCÀRIA
Data
Caixa
Entitat Manlleu
Nº compte 3384818563
Codificació
Tipus compte
A) Saldo entitat financera a data

11/06/11

140.631,36.-€

Pagaments comptabilitzats pendents de carregar en compte

Concepte

Arxiu de
fres.

data

import

subtotals
Quantitats carregades pendents de comptabilitzar
Concepte

data

data

84.227,92.-€
(resta)

0,00

0,00
(suma)

import

subtotals
Ingressos comptabilitzats pendents d'abonar en compte
Concepte

0,00

import

subtotals
Quantitats abonades pendents de comptabilitzar
Concepte

56.403,444

0,00
0,00
(resta)
data

import

subtotals

0,00
0,00
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(suma)
B) Saldo en acta d'arqueig a data
Lloc
data
La tresorera

diferència

0,00
0,00

L'interventor

ASSISTENTS
Alcalde president

Sebastià Riera Cusí

Tresorer

Alex Montanyà Rifà

Secretari interventor

Alex Tarroja Piera
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DILIGÈNCIA:
Per fer constar que, en compliment d’allò que disposa
l’article
36.2
del
Reglament
d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
s’han portat a terme les actuacions necessàries per
efectuar l’arqueig de cabals havent-se incorporat les
actes de conciliació que descriuen i justifiquen les
diferències i la comprovació d’inventari, d’acord amb
l’article 222.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i del règim local de Catalunya i l’article 104
del Decret 336/88, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament de patrimoni dels ens locals, quan es
renova la corporació local.

Santa Maria de Corcó, 11 de juny de 2011

El Secretari

Alex Tarroja Piera
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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 004/2011
NÚM.: 04/11
DATA SESSIÓ: 8 DE JUNY DE 2011
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P. 026.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR (Núm. 03/11 de 28/04/11
HORA: 21:30 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Pep Mas Falgueras
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sr. Jaume Serra Farrés
Sr. Alexandre Montanyà Rifà
Sr. Antoni Comas Danés
Sra. Elisa Crehuet Wemmberg
Sr. Josep Vilaregut Matavacas
Sr. Ramon Codina Vinyets
Sr. Josep Castells Casellas
Sr. Ignasi Garolera Coromina
Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó
NO HI ASSISTEIXEN:
Cap.
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Cap.
SECRETARI ACCIDENTAL (Resoluc. 111/11):
Sr. Alex Tarroja Piera

Ordre del dia

Desenvolupament de la sessió
A.P. 026.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (Núm. 03/11 de
28/04/11.
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Sotmesa a votació l’Esborrany de l’Acta de la sessió corresponent al Ple núm.
03/11 de 28/04/11, resulta aprovada per unanimitat dels presents.
Una vegada realitzada la votació, l’Alcalde, aixeca la sessió.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta, amb el
vist i plau i conformitat de l’Alcaldia.

Santa Maria de Corcó, 8 de juny de 2011

El secretari

Alex Tarroja Piera
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7. OFICI DE REMISSIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONSTITUCIÓ A
L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT I A LA COMUNITAT AUTÒNOMA

(adreça)
(codi postal i localitat)

De conformitat amb allò que estableixen els articles 56 de la Llei 7/1985, de bases del
règim local, de 2 d’abril, 145.1 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text municipal i del règim local de Catalunya, i 196.3 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, us envio l’acta de la sessió constitutiva del Ple que
es va fer el dia____________________.

Atentament,
El/la secretari/ària

(signatura, nom i cognoms)
_______________ , __d __________ de 20__
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Alexandre Tarroja Piera, Secretari acc. (Resoluc. 111/11) de l’Ajuntament de Santa
Maria de Corcó,
CERTIFICO:
Que segons consta a l’Acta de la sessió plenària núm. 05/11, constitutiva del nou
Ajuntament resultant de les passades eleccions municipal de 22 de maig de 2011, i
celebrada el passat 11 de juny del mateix any, en ella, va resultar escollit com a
nou Alcalde – President de la Corporació, el Sr. Sebastià Riera i Cusí.
Que de conformitat amb el que disposa l’article 53 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, l’Alcalde, ostenta entre les seves competències, les de representació de
l’Ajuntament en l’àmbit de les competències que li confereix el mencionat article.

I perquè així consti expedeixo el present certificat d’ordre, i amb el vist-i-plau i la
conformitat de l’Alcaldia, a Santa Maria de Corcó a vuit de novembre de dos mil
onze.

Vist i plau i conforme,
L’Alcalde,

Sebastià Riera Cusí
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