05/2011

ACTA DE LA SESSIÓ PUBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, essent les deu hores del
dia tretze de juny de dos mil quinze, es reuneixen en conformitat amb l’article 195 de la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral General, en concordança amb
l’article 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors que el
passat dia 1 de juny de 2015, van ser proclamats electes per la Junta Electoral de zona
de Berga com a conseqüència dels resultats de les últimes eleccions locals celebrades el
dia 24 de maig de 2015, que a continuació es relacionen, que constitueixen els regidors
electes d’aquesta Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària
de constitució de l’Ajuntament, assistits per mi, la Secretària de la Corporació, que dono
fe de l’acte.
Regidors electes assistents
Sr. Rubén Lladós i Gómez
Sra. Ivet Mocusí i Valls
Regidors electes no assistents
Sra. Diana García Rodríguez
Secretària General
Sra. Elizabeth Benítez Vilajuana

En primer lloc pren la paraula la Secretària per informar als presents que
l’objecte d’aquesta sessió es procedir a la constitució del nou Ajuntament d’acord amb
el procediment establert per la legislació electoral, que implica la realització de les
operacions següents:
a)

Constitució de la Mesa d’edat, formada pels Regidors o Regidores electes
de major i menor edat presents a l’acte.

b)

Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat,
mitjançant la presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral
de Zona i el Document Nacional d’Identitat.

c)

Formulació del jurament o promesa del càrrec, mitjançant la fórmula
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legalment prevista d’acatament a la Constitució, a l’efecte d’adquirir la
plenitud de les seves funcions.
d)

Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Jaume de
Frontanyà.

Així mateix, la senyora Secretaria informa als presents que en aquest acte
es troba a disposició de tots els Regidors i Regidores electes la documentació exigida
per l’article 36.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, és a dir, l’acta d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic o valors
de l’Ajuntament dipositats en la Caixa municipal i en Entitats Bancàries.
Seguidament, per la senyora Secretària es procedeix a cridar als Regidors i
Regidores electes de major i menor edat, amb l'objecte de constituir la Mesa d'edat, la
qual, de conformitat amb l'article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general, i 37.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, estarà constituïda pel Regidor electe de major edat,
senyor Rubén Lladós i Gómez, que actuarà com a President, i per la Regidora electe
de menys edat, senyora Ivet Moncusí i Valls, i per la Secretària de la Corporació, la
qual els convida perquè ocupin els llocs destinats a l'efecte, restant així constituïda la
Mesa d'edat.
Per ordre del senyor President de la Mesa d'edat, després de declarar-se
oberta la sessió, es procedeix per la senyora Secretària a la lectura del nom i cognom
de tots i cadascú dels Regidors i Regidores electes que assisteixen a la sessió, els
quals, d'un en un, es dirigeixen a la Presidència, on per part dels membres de la Mesa
d'edat es comprova la seva credencial, acreditant-se per cada Regidor i Regidora
electe la seva personalitat davant la mateixa, mitjançant l'exhibició del seu Document
Nacional d'Identitat.
La Sra. Secretària informa que des de la Junta Electoral de Zona li van
informar que la Sra. Diana Garcia Rodríguez havia presentat renúncia al càrrec de
regidora.
Una vegada acreditat per tots els Regidores i Regidores electes assistents
la seva personalitat, i comprovat que tots i totes els assistents han formulat les
declaracions a les quals es refereix l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció donada a la mateixa per
les Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de desembre, pel senyor President de
la Mesa d'edat se sol·licita que si existeix algun Regidor o Regidora afectat per alguna
de les causes d'incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral
General i l'altra legislació concordant, ho manifesti en aquest moment.
Pel fet de no declarar-se res sobre això per part dels Regidors i Regidores,
s'entén que no es troben afectats per cap de les causes d'incompatibilitat
sobrevingudes amb posterioritat a la seva proclamació, previstes en els articles 202 i
203, de la Llei 5/1986, de 19 de juny, en la seva redacció actual, i l'altra legislació
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aplicable.
Acte seguit la Secretària procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o
promesa establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d'abril, el text literal de la qual és el
següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de Sant Jaume
de Frontanyà, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i
l'Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat i de Catalunya?."
A continuació es procedeix per la senyora Secretària a nomenar cada un
dels Regidors i Regidores, els quals, d'un en un, es posen dempeus i emeten el seu
jurament o promesa de respecte a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya, de la manera següent:
Sr. Rubén Lladós i Gómez
Sra. Ivet Moncusí i Valls

“Sí, ho prometo, per imperatiu legal”
“Sí, ho prometo, per imperatiu legal”

Seguidament el senyor President de la Mesa d'edat declara constituïda la
Corporació, assenyalant que tot seguit es procedirà a l'elecció de l’Alcalde/essa de
Sant Jaume de Frontanyà entre els membres de la Corporació que encapçalen llurs
corresponents llistes i presentin la seva candidatura. Amb aquesta finalitat dóna la
paraula a la senyora Secretària, qui explica el procediment d’elecció, essent elegit
Alcalde/essa, el candidat/a que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en
el seu defecte, el candidat/a de la llista que hagi obtingut més vots en les Eleccions.
Seguidament es procedeix a realitzar la votació nominativament:
Sr. Rubén Lladós i Gómez, proposa: Rubén Lladós
Sra. Ivet Moncusí i Gómez, proposa: Rubén Lladós

Realitzada la votació, i havent obtingut el regidor senyor Rubén Lladós i
Gómez la unanimitat dels vots en la primera votació, és proclamat Alcalde per la Mesa
d'edat, preguntant-se-li si accepta el càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Jaume
de Frontanyà.
A continuació i prèvia acceptació del càrrec d'Alcalde per part del senyor
Rubén Lladós i Gómez es procedeix, per la Sra. Secretària a la lectura de la fórmula
d'acatament a la Constitució legalment establerta, el text literal de la qual és el
següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament Sant Jaume de Frontanyà,
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
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d'Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat i de Catalunya?."

A continuació l'Alcalde electe, el senyor Rubén Lladós i Gómez, emet la
seva promesa de respecte a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya,
mitjançant la manifestació següent:
“Sí, ho prometo per imperatiu legal"

Acte seguit el senyor Alcalde formula el seu discurs d’inici de legislatura.
Efectuades les anteriors intervencions, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió a les deu
hores i vint minuts, de la qual s’estén aquesta, que jo, la Secretària, en dono fe.
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