AJUNTAMENT DE GARRIGAS
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 13
DE JUNY DE 2014.
A Garrigàs, el dia 13 de juny de 2015, essent les 12 hores i es reuneixen, prèvia convocatòria, el
Sr. Alcalde en funcions Josep Masoliver Subiros i els Srs.Regidors següents: Josep Ferrer Serra, .
Joaquim Pastoret Lladó, Dolors Quer Puntil, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors Juanola Teixidor i
Pilar Bosch Bech , per tal de donar compliment alló 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 ROFRJEL.
Els reunits constitueixen la majoria absoluta dels regidors electes, ja que essent aquests set,
s’han personat tots ells.
Ordre del dia:
1. Constitució de la mesa d’edat.
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
corporació.
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa.
5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu
càrrec.
6. Donar compte per part del secretària interventora, de les existències dels valors
dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació.
7. Acte de cloenda de la sessió.
Desenvolupament de la sessió i acords:
1. Constitució de la mesa d’edat
A requeriment de la secretaria de la corporació, es constitueix la mesa d’edat d’acord amb el
que disposen els art. 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. La mesa queda integrada pel
regidor de més edat, Sr. Josep Masoliver Subiros, que actuarà com a president i el de menor
edat, Sr. Josep Ferrer Serra, que actuarà com a vocal. Com a secretària, hi actuarà la de la
corporació, Sra. Olga Serrats Juanola.
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i de les regidores electes,
d’acord amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona a l’Ajuntament i, amb
aquest fi, es procedeix a cridar-los per ordre alfabètic.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació
La secretària nomena per ordre alfabètic els membres de la corporació perquè, de conformitat
amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió
de càrrecs o funcions públiques, prenguin possessió del seu càrrec.

Els regidors i les regidores, preguntats per ordre alfabètic, responen amb la fòrmula “Sí” a la
pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Garrigàs amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
El president de la mesa, el Sr.Josep Masoliver Subiros declara constituïda la corporació.

Tots els membres de la corporació manifesten que resten a disposició del nou parlament , del
president i del Govern de la Generalitat de Catalunya, que sorgeixi de les eleccions del 27 de
setembre de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, L'ESTAT CATALÀ, LLIURE SOBIRA.
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa
Es procedeix a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma en què assenyala l’art. 196 de la
Llei orgànica del règim electoral general.
El regidor que encapçala l'única llista, i per tant únic candidat pel càrrec d’Alcalde, és :
JOSEP MASOLIVER SUBIROS

CIU

Els regidors van dipositant els seu vot a la urna preparada a l’efecte.
Acabada la votació, per la Mesa d’edat es procedeix, seguidament a l’escrutini, que donc el
següent resultat:
Vots emesos
Vots vàlids
Vots en blanc
Vots nuls

set
set
zero
zero

7
7
0
0

Distribuint-se les paperetes vàlides de la següent forma:
D. JOSEP MASOLIVER SUBIROS

set

7

En conseqüència, essent set el número de regidors i quatre la majoria absoluta legal, resulta
electe D. JOSEP MASOLIVER SUBIROS, que encapçala la llista de Convergència i Unió (CIU) i el
Sr. President manifesta que queda proclamat Alcalde.
5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu càrrec
A continuació, el president de la mesa d’edat llegeix a l’alcalde electe la fórmula establerta al
Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de
càrrecs o funcions públiques. L’alcalde respon afirmativament.
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6. Donar compte per part del secretària interventora, de les existències dels valors
dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació.
La secretària interventora de la corporació donen compte de l’estat de tresoreria amb la
presentació i explicació dels certificats dels extractes bancaris i de l’estat de conciliació de
saldos. També es dóna compte de l’Inventari de béns de la corporació.
7.- Acte de cloenda de la sessió
El Sr. Alcalde pren la paraula per felicitar als vilatans per al seva participació en les eleccions
municipals passades i comprometre's a treballar fermament pel poble per tal de tenir un
municipi cada vegada més complert.

Finalitzades totes les intervencions, aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.

Vist i plau
L'alcalde

La secretària interventora
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