ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL
NOU AJUNTAMENT, CELEBRADA EL DIA 14 DE JUNY DE 2015.

A Argelaguer, essent les 12 del migdia del dia catorze de juny de dos mil
quinze, i 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, i a l’efecte de procedir a celebrar
la constitució del nou ajuntament, atesos els resultats de les Eleccions
Municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, per a la renovació de la
totalitat dels membres de les Corporacions Locals, es reuneixen a la sala
d’actes de l’Ajuntament, en primera convocatòria, els Regidors electes senyors:
Artur Ginesta Rambla, Oriol Mascaro Vidal, David Palomeras Rodriguez, Xavier
Quintana i Ricart, Núria Roig Bazan, assistits de la secretària interventora de la
corporació Adriana Prat i Vilalta.

FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT
Tot seguit, una vegada declarada oberta la Sessió, la secretària 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 disposa en aquest article i
següents, es procedeix a constituir la Mesa d’Edat.
Per això, la secretària crida a cada Regidor electe, als efectes d’acreditar-ne la
personalitat.
La Mesa d’Edat resta integrada per Artur Ginesta Rambla, regidor electe de
major edat, que la presideix, i per David Palomeras i Anglada, regidor electe de
menor edat.

COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
Constituïda la Mesa d’edat i després de prendre les mesures precises d’acord
amb allò que 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, la secretària interventora posa a disposició dels senyors
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.

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 el President de la Mesa d’Edat
convida els regidors electes a que exposin si els afecta alguna causa
d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, sense
que per part d’ells hi hagi cap manifestació.
Tenint en compte que es compleix l’exigència de l’article 195.4 de la Llei
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, 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
Després de la lectura per part de la secretària de l’Ajuntament de 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.
La secretaria de la corporació procedeix a nomenar a cadascun del regidors
electes, llegint la fórmula personalment, que es manifesta de la següent
manera:
-

-

-

-

Oriol Mascaro Vidal, prometo per la meva consciència i honor, complir
amb fidelitat les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament
d’Argelaguer, i per imperatiu legal guardar lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut com
a norma bàsica de Catalunya.
Xevi Quintana i Ricart, prometo per la meva consciència i honor, complir
amb fidelitat les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament
d’Argelaguer, i per imperatiu legal guardar lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut com
a norma bàsica de Catalunya.
Núria Roig Bazan, prometo per la meva consciència i honor, complir amb
fidelitat les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament
d’Argelaguer, i per imperatiu legal guardar lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut com
a norma bàsica de Catalunya.
David Palomeras Rodriguez, prometo per la meva consciència i honor,
complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de Regidor de
l’Ajuntament d’Argelaguer, i per imperatiu legal guardar lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l’Estat i
l’Estatut com a norma bàsica de Catalunya.

-

Artur Ginesta Rambla, prometo per la meva consciència i honor, complir
amb fidelitat les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament
d’Argelaguer, i per imperatiu legal guardar lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut com
a norma bàsica de Catalunya.

Havent donat compliment a allò que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el President de la Mesa
declara constituït l’ajuntament d’Argelaguer.

ELECCIÓ DE L’ALCALDE

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.

a) Proclamació de candidats a l’alcaldia
En aquest punt, i atès que el President de la mesa és el candidat a l’alcaldia, es
canvia la presidència de la Mesa, d’ara endavant serà President de la Mesa en
David Palomeras, que pregunta al regidor que encapçala la llista si manté la
seva candidatura a Alcalde o la retira, manifestant-se en el sentit següent:
-

Artur Ginesta Rambla, (IPA), si manté la candidatura.

Seguidament, procedeix a proclamar candidat a l’alcaldia de l’Ajuntament al Sr.
Artur Ginesta Rambla.

b) Elecció de l’alcalde
Després de la proclamació del candidat, el President de la Mesa convida els
regidors electes a elegir el sistema de votació per elegir l’Alcalde.
Elegit el sistema es procedeix a la votació a mà alçada, essent el resultat el
següent:

VOTS EMESOS:
ABSTENCIONS:
•

5
0

Artur Ginesta Rambla (IPA):

5 Vots

A continuació el President de la Mesa proclama alcalde president de la
corporació a Artur Ginesta Rambla

PRESA DE POSSESSIÓ:
Tot seguit, el Sr. Artur Ginesta Rambla manifesta que accepta el càrrec pel
que ha esta elegit, i procedeix formalment a fer jurament del càrrec:
Jo Artur Ginesta Rambla, prometo per la meva consciència i honor, complir
amb fidelitat les obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament d’Argelaguer, i
per imperatiu legal guardar lleialtat al Rei, i al President de la Generalitat de
Catalunya, complir i fer complir les lleis d’acord amb allò que disposen la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Realitzat el jurament, l’alcalde en funcions Sr. Josep Dorca i Serrat, present a
l’acte, adreça unes paraules de felicitació al nou alcalde i li fa lliurament de la
vara de comandament a Artur Ginesta Rambla, qui passa a ocupar la
presidència de la Sala, i es dissol la Mesa d’Edat.
I, en darrer lloc, pren la paraula l’alcalde, el qual manifesta el següent:
“En primer lloc vull donar les gràcies a tots els assistents per acompanyar-nos
avui en aquest acte de presa de possessió del nou ajuntament.
També donar les gràcies a tota la gent que ens va votar per que presidíssim
durant els propers quatre anys aquest ajuntament.
Moltes gràcies”
A continuació el nou alcalde, lliura un obsequi de record a l’alcalde sortint Sr.
Josep Dorca i Serrat, com a agraïment a la feina feta durant els darrers 12 anys
al davant d’aquest ajuntament.
També es fan lliurament d’uns objectes de record als regidors sortint presents a
l’acte.

I, per últim, Artur Ginesta Rambla aixeca la sessió a la una del migdia; i la
secretària en dona fe.

