ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE DAS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:7/2015
Caràcter: extraordinària
Data: 13 de juny de 2015
Horari: de 12 h.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Enric Laguarda i Pons, regidor electe per la llista de (ERC-AM)
Mª Teresa Garcia Casamitjana, regidora electe per la llista de (ERC-AM)
Lluís Mas Sariola, regidor electe per la llista de (ERC-AM)
Pere Arderiu Arraut, regidor electe per la llista de (CIU)
Agustí Tarrats i Galan, regidor electe per la llista de (CIU)
Joan Baptista Parera Suriñach, secretari de la corporació
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A les 12 hores del 13 de juny de 2015, compareixen en la sala de sessions de la casa
consistorial els regidors electes relacionats, a fi de celebrar la sessió de constitució de
la corporació municipal sorgida de les eleccions locals convocades pel Reial decret
233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015.
1. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Declarada oberta la sessió, el secretari de la corporació procedeix en primer lloc a
llegir les disposicions aplicables a l'acte, contingudes als articles 108.8 i 195 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 75.7 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 37 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre.
A continuació, el secretari crida els regidors electes de major i menor edat per tal de
constituir la Mesa d'Edat, que queda integrada per les persones següents:
-

Sra. Mª Teresa Garcia Casamitjana, regidora electe de major edat, que actuarà
com a president.
Sr. Agustí Tarrats i Galan, regidor electe de menor edat, que actuarà com a
vocal.
Sr. Joan Baptista Parera Suriñach, secretari de la corporació, que actuarà com
a secretari.

Un cop comprovades les credencials i les declaracions d’interessos presentades pels
regidors electes sense que en resulti cap incidència, els membres de la Mesa
procedeixen a prendre possessió del càrrec. A aquest efecte, la senyora Mª Teresa
Garcia Casamitjana formula al senyor Agustí Tarrats i Galan la següent pregunta,
continguda en l'article 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual s'estableix la
fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques:

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Das amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?»
I afegeix que “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que
resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat
de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2.015, per
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les
nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRA.”
El senyor Agustí Tarrats i Galan contesta «Sí, ho prometo», i afegeix que tot
seguit el senyor Agustí Tarrtas i Galan formula la mateixa pregunta a la senyora Mª
Teresa Garcia i Casamitjana, que també respon: «Sí, ho prometo». I afegeix que,
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2.015, per
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les
nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRA.”
Seguidament, el president de la Mesa d’Edat procedeix a prendre possessió del càrrec
individualment a cada un dels regidors electes. Amb aquesta finalitat, els crida per
ordre alfabètic i els formula la pregunta reglamentària:
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Das amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?»
El senyor Pere Arderiu i Arraut contesta: «Sí, ho prometo». I afegeix que,
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2.015, per
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les
nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRA.”
El senyor Enric Laguarda i Pons contesta: «Sí, ho prometo». I afegeix que,
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2.015, per
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les
nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRA.”
El senyor Lluis Mas i Sariola contesta: «Sí, ho prometo». I afegeix que,
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2.015, per
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les
nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRA.”
Realitzades les operacions anteriors, i atès que concorre la totalitat dels regidors
electes, la Presidència de la Mesa d’Edat declara formalment constituïda la corporació
municipal en la forma següent:

REGIDORS

LLISTA ELECTORAL

Enric Laguarda i Pons

(ERC-AM)

Mª Teresa Garcia Casamitjana

(ERC-AM)

Lluís Mas Sariola

(ERC-AM)

Pere Arderiu Arraut

(CIU)

Agustí Tarrats i Galan

(CIU)

2. ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Constituïda la corporació, el president de la Mesa d’Edat indica que s'ha de procedir a
continuació a l’elecció de l’alcalde en els termes previstos en l’article 196 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que és llegit pel secretari.
A continuació, el president de la Mesa concedeix la paraula, per ordre de menor a
major representativitat, als caps de llista de cada formació política perquè presentin
candidat a alcalde o en manifestin la renúncia.
El senyor Enric Laguarda i Pons diu que el candidat a l’Alcaldia que presenta la llista
electoral de ERC-AM és ell.
El Sr. Pere Arderiu i Arraut diu que el candidat que presenta la llista de CIU es ell.
Després de les intervencions anteriors, la Presidència de la Mesa d’Edat proclama
com a candidats a l’Alcaldia els regidors següents, que són els que encapçalen les
llistes corresponents:
CANDIDATS

LLISTA ELECTORAL

Enric Laguarda i Pons

ERC

Pere Arderiu i Arraut

CIU

Seguidament s’efectua la votació, que té caràcter secret, amb crida individual, per
ordre alfabètic, a cada un dels regidors. Aquests dipositen els seus vots.
Finalitzada la votació, la Mesa realitza l’escrutini, que ofereix el resultat següent:
CANDIDATS
Enric Laguarda i Pons
Pere Arderiu i Arraut

VOTS OBTINGUTS
3 (tres)
2 (dos)

En conseqüència amb el resultat, el president de la Mesa proclama alcalde de
l’Ajuntament de Das al regidor Sr. Enric Laguarda i Pons, de la llista electoral de
ERC-AM, per haver obtingut tres vots, que corresponen a la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació, que és de cinc regidors.

A continuació, el president de la Mesa procedeix a prendre possessió del càrrec a
l'alcalde. A aquest efecte, li formula la pregunta reglamentària:
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec d'alcalde de l’Ajuntament de Das amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?»
El senyor Enric Laguarda i Pons contesta: «Sí, ho prometo».
Un cop finalitzada la seva tasca, la Mesa d’Edat es dissol i l’alcalde passa a presidir la
sessió.
Acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. Alcalde dirigeix un agraïment als regidors
de la seva candidatura i a les persones del seu equip que han col·laborat i fa un petit
parlament de les seves intencions en el govern del municipi.
Tot seguit, l’alcalde cedeix l’ús de la paraula, per ordre de menor a major
representativitat, als caps de llista de cada formació política.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

