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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT
Identificació de la sessió
Núm.
Data:
Lloc:
Hora:

1
15 de juny de 2019
Sala de reunions de l’ajuntament
Comença a les 18:00 hores.

Assistents
Albert Marcé Pujol
Lourdes Marsal Capdevila
Jaume Heras Balmes
Maria Quintana Delgado
Joan Colom Alibés
Carme Crosas Vigué
Joaquim Marsal estartús
Secretari
Pere Sala i Bassols
Desenvolupament de la sessió
Constitució de la nova corporació municipal.
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de Rupit i Pruit, essent les divuit hores del dia
quinze de juny de dos mil dinou, hi assisteixen els regidors electes sorgits de les eleccions
locals celebrades el dia 26 de maig de 2019.
Els regidors assistents constitueixen la majoria absoluta dels regidors electes, ja que hi són
presents en la seva totalitat els set candidats, a l’objecte de celebrar sessió pública de
constitució del nou Ajuntament de conformitat amb el que disposa l’article 195 i següents
de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny i l’article 37 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre.
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT
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Tot seguit, una vegada declarada oberta la sessió, el secretari de la corporació llegeix
l’article 195 de Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i atenent a
allò que es disposa en aquest article i els següents, es constitueix la Mesa d’edat.
Per això, el secretari crida cada regidor electe, als efectes d’acreditar-ne la personalitat.
La Mesa d’edat queda constituïda per la senyora Lourdes Marsal Capdevila, regidora
assistent de major edat, que actuarà com a Presidenta; i el senyor Joaquim Marsal Estartús,
regidor assistent de menor edat i el senyor Pere Sala i Bassols, secretari de la Corporació.
COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
Constituïda la mesa d’edat, el secretari interventor informa els presents que en aquest acte
es troba a disposició dels regidors electes la documentació exigida a l’article 36.2 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 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, i també la documentació relativa a l’Inventari del
patrimoni municipal, a efectes de la seva comprovació.
Seguidament, el secretari de la Mesa llegeix totes les credencials que li han estat lliurades,
acreditatives de la personalitat dels regidors electes, les comprova i acredita d’aquesta
manera la personalitat de cada càrrec electe.
A continuació, es comprova que tots els regidors electes han formulat les declaracions
referides en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i la presidenta de la Mesa d’edat convida els regidors electes que exposin si els afecta
alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, sense
que ningú manifesti res.
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 en aquesta sessió la majoria absoluta de
regidors electes, es passa a donar compliment al tràmit 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

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

ACTA PLE (TD10-010): ACTA_PLE_ACTA DE
CONSTITUCIO AJUNTAMENT_04072019
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 956BX-U3UT6-CMZ9L
Pàgina 3 de 5

ESTAT

1.- Sala Bassols, Pere, Secretari-Interventor, de l' Ajuntament de Rupit i Pruit.Signat 04/07/2019 13:31
2.- Marcé Pujol, Albert, Alcalde, de l' Ajuntament de Rupit i Pruit.Signat 06/07/2019 09:57

APROVAT
06/07/2019 09:57

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 8316615 956BX-U3UT6-CMZ9L ADD33C32EFE4A698A1AA190131056EA63F5FCCBA) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=rupitipruit

Plaça Major, núm.6 – 08569 Rupit i Pruit - Núm. RELC: 0890190004
NIF:P0818500A - Tel.93.8522003 - e-mail: rupit@diba.cat

El secretari llegeix l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, sobre la presa de possessió dels regidors electes, a efectes de prestar
jurament o promesa.
El jurament o promesa es duu a terme utilitzant la fórmula prevista en el Reial decret
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques: «Juro (o prometo) per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat
les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Rupit i Pruit, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya”
A continuació el secretari nomena cadascun dels regidors electes, llegint la fórmula i es
manifesten de la manera següent:
-Albert Marcé Pujol, ho prometo per imperatiu legal.
-Lourdes Marsal Capdevila, ho prometo per imperatiu legal.
-Jaume Heras Balmes, ho prometo per imperatiu legal.
-Maria Quintana Delgado, ho prometo per imperatiu legal.
-Joan Colom Alibés, ho prometo per imperatiu legal.
-Carme Crosas Vigué, ho prometo per imperatiu legal.
-Joaquim Marsal Estartús, ho prometo per imperatiu legal
Tots els/les regidors/res electes, una vegada han promès per imperatiu legal llegeixen
cadascun la següent formula:
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els
valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en al construcció d’una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada”
Havent donat compliment a allò que disposa l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, del règim electoral general, la presidenta de la Mesa declara constituït
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l’Ajuntament de Rupit i Pruit després de les eleccions municipals dutes a terme el dia 26 de
maig de 2019.

ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Posteriorment, el secretari llegeix l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general i es passa a l’elecció de l’alcalde president de la corporació.
a) Proclamació de candidats a l’alcaldia
La presidenta de la mesa, demana al regidor que encapçala la llista si manté la seva
candidatura a alcalde o la retira, manifestant-se en el sentit següent:
— Albert Marcé Pujol, partit polític RIPIT PRUIT-AM: la mantén
Seguidament, es duu a terme la proclamació de candidats a l’Alcaldia de l’Ajuntament,
següent:
-Albert Marcé Pujol, del polític RUPIT PRUIT - AM
b) Elecció del sistema de votació
Després de la proclamació del candidat, es posa de manifest que el sistema de votació
(article 101 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals)
per elegir l’alcalde serà l’ordinari.
A continuació, es duu a terme la votació, dels/de les regidors/es i per part de la Presidenta
de la Mesa d’Edat, es demana que manifestin el seu vot.
Seguidament informa del resultat de la votació en els termes següents:
VOTS EMESOS:
VOTS EN BLANC:
VOTS NULS:
VOTS VÀLIDS:
Resultat:

7
0
0
7
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—Albert Marcé Pujol, nombre de vots:

7 a favor

En conseqüència, i atès el resultat de la votació, com que el nombre de regidors/es és de/d’
7 i la majoria absoluta és de/d’ 4, a les 18:10 hores la presidenta de la mesa d’edat
proclama alcalde president de la corporació al senyor ALBERT MARCE PUJOL cap de la llista
Rupit i Pruit-AM.
PRESA DE POSSESSIÓ
A continuació, de conformitat amb l’article 18 del TRRL i l’article 40.2 del ROF, el secretari
llegeix la fórmula d’acatament a la Constitució, que és la següent: «Juro (o prometo) per la
meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec d’alcalde president
de l’Ajuntament de Rupit i Pruit, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat».
Seguidament, l’alcalde manifesta: Ho prometo per imperatiu legal.
Efectuat el jurament, l’alcalde passa a ocupar la presidència de la Sala i es dissol la Mesa
d’Edat.
A continuació l’ alcalde president, dirigeix unes paraules als regidors, a les regidores i al
públic assistent a l’acte.
L’alcalde aixeca la sessió, quan són les 18:18 hores , de la qual com a secretari interventor,
estenc aquesta acta.

L’alcalde

El secretari,

Albert Marcé Pujol

Pere Sala Bassols

