ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA DE DATA 11 DE JUNY DE
2011
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament
11 de juny de 2011.
Extraordinària
Saló de Plens de l’Ajuntament
12.00 hores
12.25 hores

Assisteixen:
Francesc Sans Vives, regidor
Miquel Cabre Just, regidor
Misericòrdia Ferré Duran, regidora
Joan Banus Masdeu, regidor
Roger Cabré Mas, regidor
Secretària:
Sra. Corona Díaz Salsench
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitució de la mesa d’edat.
Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació.
Elecció de l’alcalde o alcaldessa.
Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu càrrec
Donar compte per part del secretari/ària interventor/a, de les existències dels valors
dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació, dels seus
organismes autònoms locals, de les entitats públiques empresarials i de les societats
mercantils amb capital íntegrament públic.
7. Acte de cloenda de la sessió
*******************************

Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia. Desenvolupament de la sessió i acords:
1. Constitució de la mesa d’edat
A requeriment del secretari de la corporació, es constitueix la mesa d’edat d’acord amb el que disposen
els art. 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, del règim electoral general. La mesa queda integrada pel regidor de més edat, Sr. Francesc Sans
Vives, que actuarà com a president, i el de menor edat, Sr. Roger Cabré Mas, que actuarà com a vocal.
Com a secretària, hi actuarà la de la corporació, Sra. Corona Díaz Salsench.

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - Tel: 977 828 004 - Fax: 977 828 200 - A/el: aj.pradell@altanet.org
www.pradelldelateixeta.cat

2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i de les regidores electes, d’acord amb les
certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona a l’Ajuntament i, amb aquest fi, es procedeix a
cridar-los per ordre alfabètic.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació
La secretària nomena per ordre alfabètic els membres de la corporació perquè, de conformitat amb el
Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques, prenguin possessió del seu càrrec.
Els regidors i les regidores, preguntats per ordre alfabètic, responen amb la fórmula “Sí” a la pregunta
següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor/a de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta. amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
Joan Banus Masdeu, respon “Si ho prometo”
Miquel Cabre Just, respon “Si ho prometo”
Roger Cabré Mas, respon “Si ho juro”
Misericòrdia Ferré Duran, respon “Si ho prometo”
Francesc Sans Vives, respon “Si ho prometo”
El president de la mesa, el Sr. Francesc Sans Vives declara constituïda la corporació.
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa
Es procedeix a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma em què assenyala a l’art. 196 de la Llei
orgànica del règim electoral general.
El president de la mesa preguntar als membres de la corporació quins es presenten com a candidats i
candidates a l’Alcaldia.
Es presenten el Sr. Miquel Cabré Just i el Sr. Francesc Sans Vives.
A continuació, s’efectua la votació, per ordre alfabètic dels membres de la corporació:
Joan Banus Masdeu, vota pel Regidor Miquel Cabré Just
Miquel Cabre Just, vota pel Regidor Miquel Cabré Just
Roger Cabré Mas, vota pel Regidor Miquel Cabré Just
Misericòrdia Ferré Duran, vota pel Regidor Miquel Cabré Just
Francesc Sans Vives, vota pel Regidor Francesc Sans Vives
Resulta escollit alcalde el regidor Sr. Miquel Cabré Just per 4 vots a favor i un en contra.

AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA
Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - Tel: 977 828 004 - Fax: 977 828 200 - A/el: aj.pradell@altanet.org
www.pradelldelateixeta.cat

5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu càrrec
A continuació, la Secretària de la mesa d’edat llegeix a l’alcalde electe la fórmula establerta al Reial
decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de 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 d’Alcalde
de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta. amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
L’alcalde respon afirmativament. “Si, ho prometo”.
Un cop fet el jurament o promesa, la mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’alcalde, qui dóna la paraula a cada
cap de llista per si desitgen explicar el sentit del seu vot.
L’Alcalde dona les gràcies als regidors que l’han escollit, i agraeix als veïns de Pradell de la Teixeta que li
van donar suport amb el seu vot a les passades eleccions. Expressa que intentaran treballar al màxim i
fer-ho el millor possible.
6. Donar compte per part de la secretària interventora, de les existències dels valors dipositats, de
llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació, dels seus organismes
autònoms locals, de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils amb capital
íntegrament públic.
La secretària interventora de la corporació donen compte de l’estat de tresoreria amb la presentació i
explicació dels extractes bancaris i de l’estat de conciliació de saldos.
7. Acte de cloenda de la sessió
L’alcalde dona per finalitzat l’acte de constitució.
Finalitzades totes les intervencions, aixeca la sessió, essent l’hora que s’assenyala en l’encapçalament,
de la qual cosa, com a Secretària, estenc aquesta acta. En dono fe.
Vist i plau

L’ Alcalde,
Miquel Cabré Just

La Secretària,
Corona Díaz Salsench
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