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INICI DE LA LEGISLATURA 2015-2019
AJUNTAMENT DE MOLLÓ
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 13 DE JUNY DE 2015
REGIDORS ASSISTENTS:
A la Casa Consistorial de Molló i essent les dotze hores del dia tretze de juny de dos mil
quinze, concorren, prèvia citació, de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica
núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim Electoral general, i el 37.1 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre; ORDRE GRI/149/2015, de 21 de maig, per la qual
s'estableix amb caràcter supletori la fixació de l'hora per a la sessió constitutiva de les
corporacions municipals de Catalunya, els regidors electes a eleccions locals convocades pel
Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones locales y a las
Asambleas de Ceuta y Melilla para el 24 de mayo de 2015 (BOE núm. 77, de 31 de marzo de
2015), que són:
-

Josep Coma Guitart
Pere Suñer Vilanova
Elena Llongarriu Guillamet
Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
Mireia Solé Hernàndez
Jordi Aspar Bas
Carme Serra Casamitjasa

Aquests que constitueixen majoria absoluta dels regidors electes, ja que sent aquests SET,
n’han concorregut SET amb l’objecte de celebrar la sessió pública extraordinària de
constitució de l’Ajuntament.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, secretari de l’Ajuntament comissionat per la
Diputació de Girona, XALOC.
Declarada oberta la sessió, el secretari crida els regidors electes de major i de menor edat
dels presents, a l’objecte de formar la Mesa d’Edat, que serà presidida pel de major edat i de
la que serà secretari el de la corporació, segons estableix l’article 195.2, de la Llei Orgànica
5/1985, de 15 de juny, i l’article 37.2, del Reglament d’Organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, correspon la designació al Sr. Pere Suñer Vilanova i la Sra.
Mireia Solé Hernàndez ocupen el lloc destinat a l’efecte, quedant constituïda la mesa d’edat
per:
MESA D’EDAT:
President: Sr. Pere Suñer Vilanova, regidor electe de major edat
Vocal: Sr. Mireia Solé Hernàndez, regidora de menor edat
Secretari: Sr. Josep Ruiz i Muñoz
Acte seguit es dóna lectura per part del secretari dels noms i cognoms dels senyors regidors
electes que assisteixen a la sessió, i es procedeix pels membres de la mesa d’edat, a la
comprovació de les credencials presentades.
A continuació el president de la MESA d’EDAT convida els regidors electes que exposessin en
aquest acte si els afectava alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a
la seva proclamació, tal com estableixen els articles 6è, 7è, 177 i 178 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, els dos últims articles citats, segons redacció donada per la Llei
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Orgànica 1/1997, de 30 de maig, després de la qual cosa i obtingut com a resultat que als
reunits no els afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda.
El secretari informa que els candidats electes, de conformitat amb allò que disposa l’apartat
5 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada en aquest punt per l’article 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, han formulat
declaració sobre causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre qualsevol
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificat per la Llei Orgànica
8/1991, de 13 de març en el moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena
condició del càrrec de regidor, els candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a
la Constitució, per això per part del president de la Mesa d’Edat formula a cadascú dels
candidats electes, la pregunta següent:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR/A amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de
l’Estat ?
Contesta
Contesta
Contesta
Contesta
Contesta
Contesta
Contesta

el
el
la
la
la
el
la

Sr. Josep Coma Guitart
Sr. Pere Suñer Vilanova
Sra. Elena Llongarriu Guillamet
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
Sra. Mireia Solé Hernàndez
Sr. Jordi Aspar Bas
Sra. Carme Serra Casamitjasa

sí
sí
sí
sí
sí

HO
HO
HO
HO
HO

PROMETO per imperatiu legal
PROMETO per imperatiu legal
PROMETO per imperatiu legal
PROMETO per imperatiu legal
PROMETO per imperatiu legal
sí HO PROMETO
sí HO PROMETO per imperatiu legal

CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ:
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la corporació, en concórrer
la majoria absoluta dels regidors electes, en la forma següent:
Regidors que integren la Corporació
Nom i cognoms
Llista electoral
Sr. Josep Coma Guitart
CIU
Sr. Pere Suñer Vilanova
CIU
Sra. Elena Llongarriu Guillamet
CIU
Sra. Maria Teresa Buixeda Vilarrasa
CIU
Sra. Mireia Solé Hernàndez
CIU
Sr. Jordi Aspar Bas
CIU
Sra. Carme Serra Casamitjasa
CIU
ELECCIÓ D’ALCALDE:
Immediatament després de la constitució de la Corporació i de conformitat a l’article 196 de
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, es procedeix a l’elecció d’Alcalde.
Les llistes presenten com a candidats a alcalde els regidors que seguidament s’indiquen:
CANDIDATS
Josep Coma Guitart

LLISTA ELECTORAL
CIU
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Efectuada la votació pels regidors mitjançant MA ALÇADA, es produeixen els resultats
següents:
CANDIDATS
Josep Coma Guitart

En lletra
SET

VOTS OBTINGUTS
En números
7

Essent el nombre total de vots dels regidors el de SET, el regidor Sr. Josep Coma Guitart SI
ha obtingut la majoria absoluta de QUATRE VOTS de conformitat amb l’article 196 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny.
A la vista del resultat de l’escrutini el president de la Mesa d’edat proclama alcalde electe de
l’Ajuntament al Sr. Josep Coma Guitart qui encapçala la llista presentada pel partit polític CIU
PRESA DE POSSESSIÓ:
Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, i 40.2, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, per part del president de la mesa d’edat es formula al Sr. Josep Coma Guitart la
pregunta següent:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’ALCALDE amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de
l’Estat ?
Contesta el Sr. Josep Coma Guitart SÍ HO PROMETO per imperatiu legal.
Acomplert l’objecte de la convocatòria, l’alcalde president dirigeix unes paraules als senyors
regidors/es i al públic assistent:
En primer lloc agraeix la confiança que li ha renovat el poble de Molló.
Vol donar les gràcies al regidor que no repeteix, Sr. Lluís Pairó que ha dedicat molts anys a
l’Ajuntament durant les quatre legislatures anterior.
També dona la benvinguda a la regidora Sra. Carme Serra com a nova incorporació a l’equip.
La feina de l’Ajuntament es basa en prestar serveis als veïns, estar a prop de la gent i les
seves necessitats, embellint racons i millorant dia a dia la qualitat de vida dels mollonencs i
mollonenques. Desitja a tots molta sort en la gestió de les tasques que tinguin al seu càrrec.
Per acabar reitera el seu agraïment per la confiança que els ha fet el poble de Molló.
Seguidament, l’alcalde aixeca la sessió, essent les 12:30 hores del dia tretze de juny de dos
mil quinze.
L’alcalde,

El secretari,

Josep Coma Guitart

Josep Ruiz i Muñoz
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