PLE DE L’AJUNTAMENT 6/2015
13 DE JUNY DE 2015
SESSIÓ CONSTITUTIVA

ACTA
Identificació de la sessió
· Núm.: 6
· Data: 13 de juny de 2015
· Horari: 11:05 hores
· Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
Assistents:
Regidors electes:
- Pere Brugués i Segundo
- Lluís Vila i Pujol
- Esther Clemente i Isern
- Josep Sardà i Cusí
- Joan Martínez i Roca
Secretari:
- Ignacio Cardona Alonso
No hi assisteixen:
Han excusat l’absència:
Ordre del dia:
1. Pressa de possessió dels Regidors electes i Constitució de la nova
Corporació municipal.
2. Elecció de l'Alcalde de la Corporació
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A Sant Llorenç de la Muga, el tretze de juny de 2014, essent les onze hores i cinc
minuts del matí, a la Casa de la Vila i prèvia l’oportuna convocatòria, el Sr.
Secretari dóna inici a la sessió constitutiva de la Corporació i dóna la benvinguda
als regidors electes i al públic present.
Primer. PRESSA DE POSSESSIÓ DELS REGIDORS
CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL.

ELECTES

I

Són presentes el regidors electes, per tal de donar compliment a allò que
disposen els articles 195 i 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 Sant Llorenç de la Muga,
d’acord amb els resultats de les eleccions municipals que es van dur a terme el
dia 24 de maig de 2015. El Sr. Secretari crida als electes, essent presents els
següents:
Pere Brugués i Segundo
Lluís Vila i Pujol
Esther Clemente i Isern
Josep Sardà i Cusí
Joan Martínez i Roca
Tot seguit, el Sr. Secretari dóna compte del que disposa l’article 195 de Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i es constitueix la
Mesa d’Edat, que .testa integrada pels senyors:
- Josep Sardà i Cusí, com a President, en tant que regidor electe de major edat.
- Joan Martínez i Roca, com a Secretari, en tant que regidor electe de menor
edat.
Constituïda la mesa d’edat, el Sr. Secretari informa 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, és a
dir, l’acta d’arqueig, els justificants d’existències en metàl·lic o valors de
l’Ajuntament dipositats en la Caixa municipal i en entitats bancàries, i també la
documentació relativa a l’inventari del patrimoni municipal
Seguidament, el Sr. Secretari de la Mesa llegeix totes les credencials que li han
estat lliurades, acreditatives de la personalitat dels regidors electes, les
comprova i acredita 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
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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 Sr. Secretari de l’Ajuntament dóna compte del que disposa 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 electes, i després es nomena tots els regidors
electes, a efectes de prestar jurament o promesa, utilitzant la fórmula prevista en
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 Sant Llorenç de la
Muga, 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».
A continuació el secretari de la corporació nomena cadascun dels regidors
electes, llegint la fórmula personalment, que es manifesta de la manera següent:
- Pere Brugués i Segundo (CiU): "Prometo, per la meva consciència i honor,
complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de
Sant Llorenç de la Muga, 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"
- Lluís Vila i Pujol (CiU): "Prometo, per la meva consciència i honor, complir
amb fidelitat les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Sant
Llorenç de la Muga, 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".
- Esther Clemente Isern (CiU): "Prometo, per la meva consciència i honor,
complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de
Sant Llorenç de la Muga, 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".
- Josep Sardà i Cusí (CiU): "Prometo, per la meva consciència i honor, complir
amb fidelitat les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant
Llorenç de la Muga, 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".
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- Joan Martínez i Roca. "Per imperatiu legal prometo, per la meva consciència
i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, 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"
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
declara constituït l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga.
Segon. ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Posteriorment, el Sr. 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 de la corporació.
El president de la Mesa d’Edat pregunta als regidors qui presenta la seva
candidatura a Alcalde de la Corporació.
Manifesten presentar-se com a candidats a Alcaldes els Srs. Lluís Vila i Pujol i el
Sr. Joan Martínez i Roca
El President de la Mesa proclama els dos candidats a l’Alcaldia de l’Ajuntament.
Després de la proclamació de candidats, el president de la Mesa convida els
regidors i les regidores electes a elegir el sistema de votació per elegir l’alcalde:
nominal o secret.
Tots els regidors es manifesten per elegir a l'Alcalde nominalment.
Elegit el sistema de votació ordinària o nominal, es duu a terme la votació dels
regidors, que són cridats un a un pel president de la Mesa d’Edat i manifesten el
seu vot:
- Pere Brugués i Segundo: Vota com a Alcalde a PERE BRUGUÉS I
SEGUNDO
- Esther Clemente i Isern: Vota com a Alcalde a LLUÍS VILA i PUJOL
- Lluís Vila i Pujol: Vota com a Alcalde a LLUÍS VILA i PUJOL
- Josep Sardà i Cusí: Vota com a Alcalde a LLUÍS VILA i PUJOL
- Joan Martínez i Roca: Vota com a Alcalde a PERE BRUGUÉS I
SEGUNDO
Atès el resultat de la votació, havent aconseguit el candidat Lluís Vila i Pujol tres
vots, el que constitueix la majoria absoluta dels regidors, el President de la Mesa
d'Edat proclama Alcalde President de la Corporació al senyor LLUÍS VILA I
PUJOL.
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PRESA DE POSSESSIÓ
A continuació, de conformitat amb l’article 18 del TRRL i l’article 40.2 del ROF, el
secretari llegeix 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 Sant
Llorenç de la Muga, 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».
Seguidament, el Sr. Alcalde es manifesta de la manera següent:
"Prometo per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions
del càrrec d’alcalde/essa president/a de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la
Muga, 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".
Efectuat el jurament, el president de la Mesa fa el lliurament del bastó d'Alcalde
al Sr. Lluís Vila i Pujol, que passa a ocupar la Presidència de la Sala i es dissol la
Mesa d’Edat.
A continuació, l'Alcalde fa un breu discurs de salutació als senyors regidors i al
públic present, agraint la seva elecció i comprometent-se a treballar i comptar
amb la col·laboració de tots en benefici del poble.
A continuació, cedeix el torn de paraula al Sr. Joan Martínez i Roca, qui també
mostra el seu agraïment per la seva elecció com a regidor i mostra la seva
disposició per aprendre i per treballar en benefici de tots.
Per últim, demana la paraula el regidor Pere Brugués Segundo, per explicar que
quan el Sr. Alcalde va passar un mal moment personal en la passada legislatura,
ell ho va entendre ja que havia passat pel mateix i el va recolzar. Ara, donat que
les candidatures es presenten en llistes obertes, entén que el cap de la
candidatura és el regidor més votat, i per respecte als veïns que li van donar el
seu vot entén que tenia que votar-se a ell mateix com a Alcalde.
I no havent-hi més intervencions, l’Alcalde aixeca la sessió a dos quarts de dotze
del matí, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari
Certifico
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Vist i plau
L’Alcalde
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