ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 15 DE JUNY DE
2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000008
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 15 de juny de 2019
Hora d’inici: 11:30 h
Hora de fi: 12:00 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Josep Coma Guitart, Alcalde
Pedro Suñer Vilanova, Regidor
Elena Llongarriu Guillamet, Regidora
Carmen Mercedes Serra Casamitjana, Regidora
Maria Teresa Buixeda Vilarrasa, Regidora
Carles Garriga Gardella, Regidor
Albert Ibáñez González, Regidor
Cristina Reig Franch, Secretària
Amb veu i sense vot: Ningú
Han excusat la seva absència: Ningú.
Desenvolupament de la sessió:
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- Constitució de l'Ajuntament de Molló.
En la localitat de Molló, sent les 11:30 hores del dia 15 de juny de 2019 , en
compliment del que es disposa als articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, del Règim Electoral General, i 37.1 del Reglament d’Organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre, als efectes de procedir a celebrar la constitució del
nou Ajuntament de Molló, a la vista dels resultats de les Eleccions Municipals
convocades pel Real Decret 209/2019, d’1 d’abril, celebrades el dia 26 de maig de
2019, per a la renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions Locals,
que a continuació es relacionen, que constitueixen la totalitat dels regidors/es
electes d’aquesta corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública
extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits per mi la SecretàriaInterventora de l’Ajuntament, que dono fe de l’acte:
JOSEP COMA GUITART
PEDRO SUÑER VILANOVA
ELENA LLONGARRIU GUILLAMET
C/ Sant Sebastià, 2 – 17868 MOLLÓ – T. 972.74.03.87 i 647.56.33.21 – www.mollo.cat

CARMEN MERCEDES SERRA CASAMITJANA
MARIA TERESA BUIXEDA VILARRASSA
CARLES GARRIGA GARDELLA
ALBERT IBÁÑEZ GONZÁLEZ
COMPROVACIONS PRÈVIES
En primer lloc pren la paraula la Secretària interventora de la Corporació, per
manifestar als presents que l’objecte d’aquesta sessió és procedir a constituir el nou
Ajuntament de Molló, a la vista dels resultats que es van produir el passat 26 de
maig, data de la celebració de les eleccions locals convocades pel Real Decret
209/2019, d’1 d’abril per la renovació de la totalitat dels membres de les entitats
locals.
El procediment de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb la legislació
vigent, implica la realització de les següents operacions:
a. Constitució d’una mesa d’edat formada pels regidors i regidores electes de
major i menor edat presents en aquest acte.
b. Acreditació dels regidors electes davant la mesa d’edat, mitjançant la
presentació de credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el
Document Nacional d’Identitat o equivalent.
c. Jurament o promesa del càrrec, mitjançant la fórmula legalment prevista.
d. Elecció de l’alcalde/ssa del municipi.
Així mateix la Secretària informa als presents que es troba a disposició de tots els
regidors electes la documentació referida a l’article 36.2 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, és a dir,
l’acta d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic o valors de l’Ajuntament
dipositats en la caixa municipal.
També es fa constar que tots els regidors i regidores electes que han de prendre
possessió dels seus càrrecs en aquesta sessió han donat compliment a la seva
obligació legal de presentar les seves declaracions de béns patrimonials i causes de
possibles incompatibilitats o de qualsevol activitat que els proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics.
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT
Es procedeix a constituir la Mesa d'Edat.
A aquest efecte, la Secretària de l’Ajuntament procedeix a cridar en veu alta els
Regidors i Regidores electes de major i menor edat presents a l’acte, a l’efecte
d’acreditar la seva personalitat i per tal de constituir la Mesa d’Edat.
La Mesa d'Edat queda integrada per:
PEDRO SUÑER VILANOVA

Regidor electe de major edat, que actuarà com a
President.

JOSEP COMA GUITART

Regidor electe de menor edat, que actuarà com a
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Vocal.
CRISTINA REIG FRANCH

Secretària de la Corporació, que actuarà com a
Secretària.

Constituïda la Mesa d'Edat i havent-se pres les mesures precises segons disposa
l'article 36.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es deixa
constància de què la Secretària ha posat a la disposició dels Srs. Regidors Electes la
documentació referent als justificants de les existències en metàl·lic i valors propis
de la Corporació dipositats en la Caixa Municipal i Entitats Bancàries, i igualment la
documentació relativa a l'inventari de Béns de la Corporació.
Seguidament la Mesa comprova les credencials presentades i les acreditacions de
personalitat dels electes en base a les certificacions que la Junta Electoral de Zona
hagi remès a l’Ajuntament.
A continuació, es comprova que tots els Regidors i Regidores electes han formulat
les declaracions referides a l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, convidant el President de la mesa d'Edat als Regidors
electes a què exposin si els afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda
amb posterioritat a la seva declaració, sense que per part d'ells hi hagi manifestació
alguna.
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
a aquesta Sessió la majoria absoluta de Regidors Electes, es procedeix al
compliment del requisit 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 President de la Mesa pren la paraula per la formulació del jurament o promesa
d’acatar la Constitució, pel que convida a tots els regidors a posar-se en peu i
sol·licita que per part del Secretària es procedeixi a la lectura de la fórmula de
jurament o promesa de càrrec.
Per la Secretària es procedeix a cridar de forma individualitzada i per ordre
alfabètic, a tots els regidors electes a fi de formular-los la pregunta reglamentaria a
l’efecte de prestació del jurament o promesa, segons la fórmula establerta pel Real
Decret 707/79 de 5 d’abril, amb el següent contingut:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor acomplir 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?”
Els regidors electes, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a
la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de la següent manera:
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Regidor electe

Partit Polític

Fórmula

MARIA TERESA BUIXEDA
VILARRASSA

JUNTS PER MOLLÓ
(JxCAT – JUNTS)

SI HO PROMETO, PER
IMPERATIU LEGAL.

JOSEP COMA GUITART

JUNTS PER MOLLÓ
(JxCAT – JUNTS)

SI HO PROMETO, PER
IMPERATIU LEGAL.

CARLES GARRIGA
GARDELLA

JUNTS PER MOLLÓ
(JxCAT – JUNTS)

SI HO PROMETO, PER
IMPERATIU LEGAL.

ALBERT IBÁÑEZ
GONZÁLEZ

JUNTS PER MOLLÓ
(JxCAT – JUNTS)

SI HO PROMETO, PER
IMPERATIU LEGAL.

ELENA LLONGARRIU
GUILLAMET

JUNTS PER MOLLÓ
(JxCAT – JUNTS)

SI HO PROMETO, PER
IMPERATIU LEGAL.

CARMEN MERCEDES
SERRA CASAMITJANA

JUNTS PER MOLLÓ
(JxCAT – JUNTS)

SI HO PROMETO, PER
IMPERATIU LEGAL.

PEDRO SUÑER VILANOVA

JUNTS PER MOLLÓ
(JxCAT – JUNTS)

SI HO PROMETO, PER
IMPERATIU LEGAL.

Havent-se acomplert el que es disposa en l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del Règim Electoral General, a les 11:50 hores, el President de la
mesa declara constituït l'Ajuntament de Molló després de les eleccions municipals
celebrades el dia 26 de maig de 2019, amb tots els regidors que hagin contestat
afirmativament.
ELECCIÓ DE L'ALCALDE/SSA
Posteriorment, la Secretària de l'Ajuntament procedeix a la lectura de l'article 196
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i a l'elecció
de l'Alcalde-President de la Corporació.
“Article 196 LOREG: En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció de
l’Alcalde, d’acord amb el següent procediment:
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors serà proclamat electe
c) Si cap d’ells obté l’esmentada majoria serà proclamat Alcalde el regidor que encapçali la llista
que hagi obtingut major número de vots populars en el corresponent Municipi. En cas d’empat
es resoldrà per sorteig.
En els municipis compresos entre 100 i 250 habitants poden ser candidats a Alcalde tots els regidors, si
algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe; si cap obtingués
aquesta majoria serà proclamat alcalde el regidor que hagués obtingut més vots populars en les
eleccions de regidors”
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Seguidament el President de la mesa d'edat, pregunta al cap de llista de la única
formació política perquè presenti candidat a alcalde o en manifestin la renúncia.
-

El senyor JOSEP COMA I GUITART, manifesta que el candidat a l’Alcaldia que
presenta la llista electoral de JUNTS PER MOLLÓ (JxCAT-JUNTS), és ell
mateix, el Sr. JOSEP COMA I GUITART

A la vista del candidat presentat, la presidència de la Mesa proclama com a
candidat a l’Alcaldia el següent regidor que encapçala la llista corresponent:
Candidat

Llista electoral

JOSEP COMA I GUITART

JUNTS PER MOLLÓ (JxCAT-JUNTS)

A continuació es procedeix a la realització de la votació nominativa a mà alçada
amb el següent resultat:
Candidat
JOSEP COMA I GUITART

Partit Polític
JUNTS
PER
(JxCAT-JUNTS)

MOLLÓ

Núm. de vots
7

En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, el President de la Mesa d'edat
procedeix a les 11:55 hores a proclamar Alcalde-President de la Corporació al Sr.
Josep Coma i Guitart cap de llista de JUNTS PER MOLLÓ (JxCAT-JUNTS), per ser el
candidat que ha obtingut majoria absoluta en aquesta votació.
PRESA DE POSSESSIÓ
A continuació, de conformitat amb l'article 18 del TRRL i article 40.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Secretari procedeix a donar lectura
a la fórmula d'acatament a la Constitució, segons el següent literal:
“Jureu (o prometeu) per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’Alcalde d’aquest Excm. Ajuntament, amb lleialtat
al Rei, i guardar o fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
Seguidament, el Senyor Josep Coma i Guitart contesta: SI, HO PROMETO, PER
IMPERATIU LEGAL.
Un cop el Sr. Alcalde pren possessió, se li fa lliurament dels atributs del bastó de
comandament ocupant la presidència, moment a partir del qual queda dissolta la
mesa d’edat.
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A continuació la secretària cedeix el torn de paraula a l’Alcalde-President, el Sr.
Josep Coma i Guitart, que dirigeix unes paraules als presents.
Seguidament, el Sr. Josep Coma i Guitart, Alcalde-President aixeca la Sessió sent
les 12:00 hores, de la qual cosa com a Secretària en dono fe.

Signat electrònicament,
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