
ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ 

DE L’AJUNTAMENT D’URÚS 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

Núm.: 7/2019 

Caràcter: extraordinària 

Data: 15 de juny de 2019 

Horari: de 12 a  12:30 hores 

Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

 

ASSISTENTS 

 

Montserrat Medalla Vila , regidora electe per la llista de JxCAT-Junts 

Isidre Ravetllat Lliuret, regidor electe per la llista de JxCAT - Junts 

Joan Pla Bagó, regidor electe per la llista de JxCAT - Junts 

Jordi Ginesta Puig, regidor electe per la llista de JxCAT – Junts 

 

Dolors Porta Pous, secretària de la corporació 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

A les 12 hores del 15 de juny de 2019, compareixen a 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 

209/2019, d’1 d’abril, i celebrades el 26 de maig de 2019. Comprovat que hi ha el 

quòrum suficient s’inicia la sessió. 

 

 

1. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 

 

Declarada oberta la sessió, la secretaria 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. 

 

Així mateix informa als presents  que es troba a disposició dels regidors electes  la 

documentació  referida a l’article 36.2 del Reglament d’Organització, funcionament i 

règim jurídic de les corporacions locals. 

 

També fa constar que tots els regidors electes presents que han de prendre possessió 

del càrrec 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 o pugui proporcionar 

ingressos econòmics.  

 

A continuació, la secretària crida els regidors electes de major i menor edat per tal de 

constituir la Mesa d'Edat, que queda integrada per les persones següents: 

 

- Sr. Isidre Ravetllat Lliuret., regidor electe de major edat, que actuarà com a 

president. 

- Sr. Jordi Ginesta Puig, regidor electe de menor edat, que actuarà com a vocal. 

- Sra. Dolors Porta Pous, secretària de la corporació, que actuarà com a 

secretària. 

 

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,  a sol·licitud del President 

de la Mesa, per la  Secretaria es procedeix a cridar de forma individualitzada i per 

ordre alfabètic, a tots els regidors electes i a  formular-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 complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Urús amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya?» 

 

 

El Sr. Jordi Ginesta Puig contesta: “Si, ho prometo i juro” 

La senyora Montserrat Medalla Vila contesta: “Sí, ho prometo”. 

El senyor Joan Pla Bago  contesta: “Si, ho prometo i juro” 

El Sr. Isidro Ravetllat Lliuret constesta:    “si, ho prometo”  

 

Realitzades les operacions anteriors, i atès que concorre majoria dels regidors electes, 

la Presidència de la Mesa declara formalment constituïda la corporació municipal en la 

forma següent: 

 

REGIDORS  LLISTA ELECTORAL 

Montserrat Medalla Vila    JxCAT – Junts 

 

Isidre Ravetllat Lliuret    JxCAT – Junts 

 

Joan Pla Bago     JxCAT – Junts 

 

Jordi Ginesta Puig    JxCAT – Junts 

 

 

 



2. ELECCIÓ DE L’ALCALDE 

 

Constituïda la corporació, el president de la Mesa 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 per la  

secretaria.   

 

Es presenta com a candidata a l’alcaldia la  regidora Sra. Montserrat Medalla Vila   

 

 

Després de les intervencions anteriors, la Presidència de la Mesa proclama com a 

candidata a l’Alcaldia la  regidora Sra. Montserrat Medalla Vila  de la llista electoral   

JxCAT – Junts 

 

 

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 en l'urna 

custodiada pel president de la Mesa, que vota en últim lloc. 

 

Finalitzada la votació, la Mesa realitza l’escrutini, que ofereix el resultat següent: 

 

Vots emesos: 4 

Vots en blanc: 0 

Vots nuls: 0 

 

CANDIDAT VOTS OBTINGUTS 

Montserrat Medalla Vila QUATRE (4) 

 

En conseqüència amb el resultat, el president de la Mesa proclama alcaldessa de 

l’Ajuntament d’Urús la  regidora  Sra. Montserrat Medalla Vila  de la llista electoral   

JxCAT – Junts, per haver obtingut 4 vots que corresponen   a la majoria absoluta   del 

nombre legal de membres de la corporació, que és de 5 regidors.   

 

En aquest moment entra a la Sala de sessions el Sr. Francisco Diaz Gines, regidor electe 

de la llista el PP, al qual se li manifesta que ja s’ha constituït la Corporació i s’ha 

procedit a la votació de l’elecció d’Alcalde, però que no obstant podrà prendre 

possessió del seu càrrec en la propera sessió plenària que es celebri. Es dona per 

assabentat.           

 

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, la Secretaria procedeix a donar lectura a la 

fórmula d'acatament a la Constitució, segons el següent literal:  

 

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 

del càrrec d'alcaldessa de l’Ajuntament d’Urús amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 



guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya?» 

 

La Sra. Montserrat Medalla Vila    contesta: «Sí, ho prometo». 

 

El president de la Mesa fa lliurament a l’alcalde de la vara de comandament i li cedeix 

la cadira presidencial.  

 

Un cop finalitzada la seva tasca, la Mesa d’Edat es dissol i a Sra. alcaldessa passa a 

presidir la sessió, i a pronunciar el discurs corresponent, expressant el seu desig 

d’obtenir la col·laboració de tots i cadascú d’ells per assolir una fructífera fita en 

benefici del municipi. 

 

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta 

 

 


		2019-06-17T09:18:06+0200
	Maria Dolors Porta Pous - DNI 41078984H (AUT)




