AJUNTAMENT DE SUSQUEDA
(La Selva)

SESSIÓ DE 16 DE JUNY DE 2007,
L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ D’ALCALDE.

DE

CONSTITUCIÓ

DE

A Susqueda, a 16 de juny de 2007, a les 17 h. es reuneixen al saló de plens de
l’Ajuntament els regidors electes com a conseqüència del darrer procés electoral, amb
assistència del Secretari Sr. Josep casas i Genover, per procedir a la presa de possessió
del càrrec i nomenament de l’Alcalde, d’acord amb el que preveu l’art. 111 de la Llei
Electoral General i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Es dóna compte de l’Acta de Proclamació dels regidors electes per a cadascuna de
les llistes electorals que van concòrrer a les eleccions del 27 de maig, i que són els
següents:
Per la llista Junts per Susqueda-Acord Municipal:
JOAN MERCADER ARIMANY
EVA VIÑOLAS MARIN
JOSEP LLUIS HERRANZ MARTINEZ
Per la Federació Convergència i Unió.
ORIOL ORTIN CASTELLSAGUE
No hi va ser present el regidor electe de la candidatura JpS-AM, Sr. Francesc
Tayant Masó.
Es constitueix la Mesa d'Edat, presidida pel Sr. Joan Mercader i Arimany, com a
regidor electe de més edat, i amb el vocal Sr. Oriol Ortin Castellsagué, com a regidor
electe més jove.
Acte seguit, una vegada comprovades les respectives credencials i rebudes les
declaracions de béns, interessos i patrimoni, havent-se constatat que no existeix cap
incompatibilitat per a l'exercici del càrrec de regidor, els compareixents prometen
acomplir les obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei i complir i fer complir la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. El Sr. Joan Mercader ho fa per imperatiu legal.
A continuació es procedeix a l'elecció d'alcalde, càrrec per al que poden ser
candidats tots els regidors, tractant-se d'un municipi de menys de 250 habitants i elecció
amb llistes obertes.
Feta la corresponent votació i efectuat l'escrutini, dona el següent resultat:
Sr. JOAN MERCADER ARIMANY: 3 vots.
Sr. ORIOL ORTIN CASTELLSAGUE: 1 vot.
Per tant, queda proclamat alcalde el Sr. Joan Mercader Arimany, el qual accepta el
càrrec i reitera la promesa feta anteriorment, i s’adreça al Ple agraint el seu nomenament
i per manifestar que el desig del seu equip és que el municipi continüi essent com fins
ara, amb respecte per l’entorn i el medi i sense grans canvis que alterin les seves
característiques.
Finalment, es dóna compte de l’Acta d’Arqueig última, amb una existència a
Caixa de 147.803,92 €.
Acomplert l’objectiu de la sessió, s'estén aquesta acta per mi, el Secretari, que
certifico.
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