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A N Y  2 0 1 1 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Núm.: 6/2011 
Caràcter: Constitució de la corporació 
Dia: 11 de juny de 2011 
Inici: 12:30 hores 
Acabament: 13:00 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
 
ASSISTENTS:            
En JOSEP COMA GUITART          
En LLUÍS PAIRÓ CAROLA 
Na ELENA LLONGARRIU GUILLAMET 
En JORDI ASPAR BAS 
Na MARIA TERESA BUIXEDA VILARRASA 
Na MIREIA SOLÉ HERNÁNDEZ 
 
EXCUSA: 
En PERE SUÑER VILANOVA 
 
Actua com a secretari de la sessió el Sr. Ignasi Planas i Corominas, secretari comissionat pel 
Servei d'Assistència Tècnica (SAT) del Consell Comarcal del Ripollès, a l'Ajuntament de Molló. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
Constitució de la corporació. 
 
Presents a la sala de plens de l’Ajuntament de Molló els regidors assenyalats a l’inici, essent les 
12:30 hores, es comprova l’existència del quòrum suficient per a la celebració de la sessió 
plenària. 
 
Seguidament es procedeix a la constitució de la Mesa d’Edat, la qual està formada pels regidors Sr. 
Lluís Pairo i Carola i la Sra. Mireia Solé i Hernández, assumint la presidència el regidor de major 
edat, Sr. Lluís Pairó i Carola. 
 
La Mesa d’Edat comprova les credencials trameses per la Junta Electoral de Zona i les confronta 
amb els documents nacionals d’identitat dels presents. La Mesa d’Edat dóna la seva conformitat. 
 
Seguidament, el secretari crida nominalment als presents, als efectes de prendre possessió del 
càrrec de regidors i regidores de la corporació, llegint la formula reglamentàriament prevista: 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidor/a de l’ajuntament de Molló, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució 
i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”, responen els cridats el següent: 
 
JOSEP COMA GUITART: Sí, ho prometo per imperatiu legal.         
LLUÍS PAIRÓ CAROLA: Sí, ho prometo per imperatiu legal. 
ELENA LLONGARRIU GUILLAMET: Sí, ho prometo per imperatiu legal. 
JORDI ASPAR BAS: Sí, ho prometo per imperatiu legal. 
MARIA TERESA BUIXEDA VILARRASA: Sí, ho prometo per imperatiu legal. 
MIREIA SOLÉ HERNÁNDEZ: Sí, ho prometo per imperatiu legal. 
 
Seguidament, es procedeix a l’elecció de l’alcalde. El regidor Sr. Josep Coma i Guitart, cap de 
llista de CIU, i única llista present al consistori, presenta la seva candidatura. 
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Es duu a terme la votació a mà alçada. Tots els regidors presents donen el seu vot al candidat Sr. 
Josep Coma i Guitart. 
 
Seguidament, el secretari li demana si accepta el càrrec d’alcalde. El Sr. Josep Coma respon 
afirmativament i es procedeix al jurament del càrrec. 
 
El secretari llegeix la fòrmula reglamentàriament prevista “Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de l’ajuntament de 
Molló, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” 
 
El Sr. Josep Coma respon “Sí, ho prometo per imperatiu legal”, quedant nomenat alcalde de 
l’Ajuntament de Molló i assumint, tot seguit, la presidència del ple. 
 
L’alcalde agraeix als regidors presents la seva assistència i suport, i aixeca la sessió, a les 13.00 
hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde. 
 
 
 
 
 
 
Vistiplau, 
Josep Coma i Guitart    Ignasi Planas i Corominas 
Alcalde      Secretari comissionat 


