AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Plaça de l’1 d’Octubre,
d’Octubre 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILADAMAT
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
ACTA NÚM. 06/19
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA
DATA: 15/06/2019
HORA: 12:00h.
LLOC: Sala de Plens de l’ajuntament
A Viladamat, essent
ent les dotze hores del dia 15 de juny de 2019,en
2019
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,
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 Viladamat, a la vista
dels resultats de les Eleccions Municipals convocades
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
d’aquesta corporació, amb la finalitat de celebrar la
sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits per mi la
l
Secretària-Interventora de l’Ajuntament, que dono fe de l’acte:
l’acte
DOLORS PONS SAIS

CUP-AMUNT

MIA GASULL PERPIÑÀ

CUP-AMUNT

MONTSE NADAL FEIXAS

CUP-AMUNT

DANI ARMENGOL GARCIA

CUP-AMUNT

ALANA VALLS SOLER

CUP-AMUNT

JORDI MASPOCH COMAMALA

CUP-AMUNT

JOAN REIXACH SERRA

JUNTS PER VILADAMAT

La Corporació està assistida per
pe la Secretària-Interventora d'aquest Ajuntament,
Ajuntament
que dóna fe de l'acte.
COMPROVACIONS PRÈVIES
En primer lloc pren la paraula la Secretàri
ri de la Corporació, per manifestar als
presents que l’objecte d’aquesta sessió és procedir a constituir el nou Ajuntament de
Viladamat,, 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
conformitat amb la legislació
vigent, implica la realització de les següents operacions:
-

Constitució d’una mesa d’edat formada pels regidors i regidores electes de major
i menor
or edat presents en aquest acte
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-

Acreditació dels regidors electes davant la mesa d’edat,
d’edat, mitjançant la
presentació de credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document
Nacional
cional d’Identitat o equivalent

-

Jurament o promesa del càrrec, mitjançant
mitjançant la fórmula legalment prevista

-

Elecció de l’alcalde/ssa

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.
locals
També es fa constar que tots els regidors
regidors 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
proporcioni o pugui proporcionar
ingressos econòmics.
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT
La Mesa d'Edat queda integrada per:
MIA GASULL PERPIÑÀ
ALANA VALLS SOLER
MARTA CLARET RAMÍREZ

Regidor electe de major edat, que
actuarà com a President
Regidor electe de menor edat, que
actuarà com a Vocal
Secretària de la Corporació, que
actuarà com a Secretària
Secret

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
Z
hagi remès a l’Ajuntament.
A continuació, es comprova que tots els Regidors 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 cap manifestació.
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.
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ACTE DE JURAMENT O PROMESA
El President de la Mesa pren la paraula per la formulació del jurament
jura
o promesa
d’acatar la Constitució.. Es crida de forma individualitzada i per ordre alfabètic a tots els
regidors a fi de formular-los
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 Viladamat, 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:
Regidor electe

Partit Polític

DANI ARMENGOL
GARCIA

CUP
CUP-AMUNT

JORDI MASPOCH
COMAMALA

CUP
CUP-AMUNT

MONTSE
FEIXAS

NADAL

CUP
CUP-AMUNT

DOLORS PONS SAIS

CUP
CUP-AMUNT

JOAN REIXACH SERRA
ALANA VALLS SOLER

JUNTS PER
VILADAMAT
CUP
CUP-AMUNT

MIA GASULL PERPIÑÀ

CUP
CUP-AMUNT

Fórmula
Sí prometo, per imperatiu legal, treballar pel poble
de Viladamat sense renunciar mai ni als principis
republicans ni al dret d’autodeterminació dels
Països Catalans
Sí prometo, per imperatiu legal, treballar pel poble
de Viladamat sense renunciar mai ni als principis
republicans ni al dret d’autodeterminació dels
Països Catalans
Sí prometo, per imperatiu legal, treballar pel poble
de Viladamat sense renunciar mai ni als principis
republicans
ns ni al dret d’autodeterminació dels
Països Catalans
Sí prometo, per imperatiu legal, treballar pel poble
de Viladamat sense renunciar mai ni als principis
republicans ni al dret d’autodeterminació dels
Països Catalans
Sí prometo
Sí prometo, per imperatiu legal, treballar pel poble
de Viladamat sense renunciar mai ni als principis
republicans ni al dret d’autodeterminació dels
Països Catalans
Sí prometo, per imperatiu legal, treballar pel poble
de Viladamat sense renunciar mai ni als principis
republicans ni al dret d’autodeterminació dels
Països Catalans

Havent-se
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 dotze i vint minuts,
minuts el
President de la mesa declara constituït l'Ajuntament
l'Ajuntament de Viladamat després de les
eleccions municipals
ls celebrades el dia 26 de maig de 2019.
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ELECCIÓ DE L'ALCALDE
Posteriorment, s’exposa la forma d’elecció
d’ ecció de l’alcalde o alcaldessa, d’acord
amb el que disposa l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General:
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
Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents
llistes
b)Si
Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels
dels vots dels regidors serà proclamat
electe
c)Si
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.
sor
Poden ser candidats els regidors electes:
Candidats:

Llista electoral

DOLORS PONS SAIS

CUP-AMUNT

JOAN REIXACH SERRA

JUNTS PER VILADAMAT

A continuació es procedeix a la realització de la votació secreta i tots els
regidors electes dipositen el seu vot en una urna destinada a l’efecte.
Acabada la votació, es procedeix a realitzar l’escrutini
l’escrutini amb la lectura de
cadascuna de les paperetes en veu alta, amb el següent resultat:
VOTS EMESOS:
VOTS VÀLIDS:
VOTS EN BLANC:
VOTS NULS:
Candidat

7
7
0
0

Partit Polític

Núm. de vots

DOLORS PONS SAIS

CUP-AMUNT

7

JOAN REIXACH SERRA

JUNTS PER VILADAMAT

0
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En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, el President de la Mesa
d’Edat procedeix a les dotze hores i trenta minuts a proclamar Alcaldessa
ssa-Presidenta de
la Corporació a DOLORS PONS SAIS,
SAIS per ser la candidata que ha obtingut la totalitat
dels vots dels regidors.
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, es procedeix
ocedeix a jurar o prometre el
càrrec d’acord amb la fórmula següent:
“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
l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
La senyora Dolors Pons Sais contesta: Sí prometo, per imperatiu legal, treballar
pel poble de Viladamat sense renunciar mai ni als principis republicans ni al dret
d’autodeterminació dels Països Catalans.
Catalans
Un cop la Sra.. Alcaldessa pren possessió, per part de l’anterior alcalde, Sr.
Robert Sabater Costa, se li fa lliurament del bastó de comandament.
Igualment, en aquest moment queda dissolta la mesa d’edat.
Per part de l’alcaldessa es cedeix el torn de paraula al representant de Junts per
Viladamat, Joan Reixach Serra, que aprofita el torn per
per felicitar a la nova alcaldessa i
per manifestar la seva intenció de col·laboració amb el nou equip de govern i les seves
ganes de treballar durant els propers quatre anys en benefici del poble de Viladamat.
Finalment pren la paraula l’Alcaldessa
l’Alcalde que vol agrair en primer lloc la felicitació
del Regidor Joan Reixach i la seva proposta de col·laboració. Igualment, vol agrair a
tots els veïns el seu nomenament, que accepta amb orgull i amb honor. La participació
en les eleccions del 26 de maig d’un 88 per
per cent dels votants demostra el compromís
dels veïns amb el municipi. No es tracta d’un poder personal sinó d’equip i del poder
de tot el poble. Finalment vol agrair la feina feta pels regidors de l’antic equip de govern
que no han repetit, Narcís i Marc, i especialment la de l’anterior alcalde, Robert Sabater.
Visca Viladamat i visca la terra!
Seguidament, l’Alcalde
lcaldessa-Presidenta aixeca la Sessió essent
sent les dotze hores i
quaranta-cinc minuts.
L’alcaldessa,
Dolors Pons Sais
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La secretària habilitada,
Marta Claret Ramírez
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