ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 15 de juny de 2019
Horari: de 10:00 hores a 10:40 hores
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Ramon Costa Ginó
Joan Ruiz Solé
Maria Serra Llaugi
Carles Puig Vila
Toni Cruz Diaz
Gerard Bajona Masanes
Mª Dolors Blancafort Vilanova
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Ordre del dia
1. Constitució de la mesa d’edat
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
corporació
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa
5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i pressa de possessió del
seu càrrec
6. Acte de cloenda de la sessió
Desenvolupament de la sessió i acords:
1. Constitució de la mesa d’edat
A requeriment de la secretaria 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. Ramon Costa Guinó que actuarà
com a president, i el de menor edat, Sr. Carles Puig Vila, que actuarà com a vocal.
Com a secretària de la corporació la Sra. Montse Torra Baraldès.
Prenen possessió del càrrec de regidors els dos membres de la mesa d’edat,
responent a la pregunta:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució, coma norma fonamental de l’Estat, així comi
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

El Sr. Costa respon: “Si, per imperatiu legal prometo per l’expressió democràtica de la
voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república
catalana i declaro que continuaré treballant en ela construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada”
El Sr. Puig respon: “Si, per la república Catalana i per imperatiu legal prometo”
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.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
corporació
El president de la mesa 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, responen 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 la Coma i la Pedra amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució, coma norma fonamental de l’Estat, així comi
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Sr. Bajona : respon: “ Si, per imperatiu legal prometo”
Sra. Blancafort : “ Si, per la república i per la confiança del poble i per imperatiu legal
prometo”
Sr Cruz respon : “Si, per imperatiu legal prometo per l’expressió democràtica de la
voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república
catalana i declaro que continuaré treballant en ela construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada”

Sr. Ruiz respon : “Si , per imperatiu legal prometo”
Sra. Serra respon :”Si, per imperatiu legal prometo”
El president de la mesa, el Sr. Ramon Costa Guinó declara constituïda la corporació.
4.- Elecció de l’alcalde o alcaldessa
A continuació es procedirà a l’elecció de l’alcalde, el procediment d’elecció és el previst
a l’art. 196 de la LOREG.
Es proclama la única candidatura de Ramon Costa Guinó, el qual per unanimitat és
escollit alcalde
5.- Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i pressa de possessió
del seu càrrec
A continuació la secretària 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. L’alcalde respon afirmativament.
Una vegada s’ha constituït la Corporació, la secretària dona compte de l’estat de
tresoreria i de l’inventari de béns de la corporació
6.- Acte de cloenda de la sessió
L’alcalde fa el discurs de cloenda de l’acte.
Finalitzades totes les intervencions, aixeca la sessió, de la qual, com a secretària
estenc aquesta acta
Vist i plau
L’Alcalde

la secretària-interventora

