
 
ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT 
 
Camarasa, 11 de juny de 2011  
 
Essent les 12 hores del dia indicat a l’encapçalament, es reuneixen a la Sala de 
Sessions de la Casa de la Vila els senyors regidors electes següents: 
 
Sr. Jaume Farrús Trepat 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
Sr. Antonio Pedrol Francés 
Sr. Josep M. Masagué Guillaumet 
Sr. Antonio Torres Canut 
Sr. Joan Carles Curià Martínez 
Sra. Montserrat Miret Riasol 
 
Els quals han estat proclamats regidors electes per la Junta Electoral de Zona de 
Balaguer, com a resultat de les eleccions realitzades el passat dia 22 de maig de 2011, 
assistits pel Secretari-Interventor de la Corporació, a l’objecte de realitzar la sessió 
constitutiva de l’Ajuntament, atès el que disposa l’article 195 i 196 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general i l’article 37.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Els regidors assistents que es relacionen constitueixen la majoria absoluta dels 
regidors electes, donat que essent aquests set, han concorregut a la sessió tots els 
regidors electes, que són set. 
 
 
Formació de la Mesa d’edat 
 
Declarada oberta la sessió, previ lliurament de les credencials respectives al secretari 
de la Corporació, es llegeix l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, i comprovat per aquest el quòrum d’assistència que cal per 
poder realitzar la sessió, es forma la Mesa d’edat, integrada pels regidors electes de 
més edat, Sr. Fausto Torres Ramírez, i pel de menys edat, Sr. Joan Carles Curià 
Martínez, actuant com a secretari el de la Corporació, Sr. Jaume Escolà i Montané. 
 
 
Comprovacions prèvies a la Constitució de l’Ajuntam ent 
 
Constituïda la Mesa d’edat i havent-se pres les mesures precises segons disposa 
l’article 36.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, es dona compte que des de la 
secretaria-intervenció s’ha posat a disposició dels senyors regidors electes la 
documentació referent als justificants de les existències en metàl.lic i valors propis de 
l’Ajuntament dipositats en la caixa municipal i entitats bancàries, així com la 
documentació relativa a l’inventari de béns municipal. 
 



Seguidament el secretari de la Mesa, procedeix a donar lectura de totes les 
credencials, que li han estat entregades acreditatives de la personalitat dels regidors 
electes, procedint a la comprovació de les mateixes, i acreditant cada regidor electe la 
seva personalitat. 
 
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 de règim 
local, invitant el President de la Mesa d’edat, als regidors electes, que exposin en 
aquest acte si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat 
a la seva declaració, després del qual i resultant que cap dels reunits està afectat per 
causa d’incompatibilitat, la Mesa d’edat declara constituïda la Corporació Municipal. 
 
Atès que s’ha complert l’establert a l’article 195.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del règim electoral general i l’article 37.4 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i que concorren en aquesta sessió la 
majoria absoluta dels 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. 
 
 
Acte de jurament o promesa 
 
Després de la lectura per part del Secretari de l’Ajuntament de l’article 108.8 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, referent a la presa de 
possessió dels regidors electes, es procedeix a nomenar a tots els regidors electes a 
efectes de prestar el jurament o promesa. 
 
El jurament o promesa es realitza utilitzant la fòrmula prevista en el RD 707/1979, de 5 
d’abril, regulador de la fòrmula per a prendre possessió de càrrecs o funcions 
públiques. 
 
Els senyors regidors prometen per la seva conciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Camarasa, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
 
Havent-se complert el disposat a l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, a les 12:10 hores, el President de la Mesa declara constituït 
l’Ajuntament de Camarasa després de les eleccions municipals realitzades el dia 22 de 
maig de 2011. 
 
 
Elecció de l’alcalde 
 
Tot seguit, el secretari de l’Ajuntament procedeix a la lectura de l’article 196 de la Llei  
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i a l’elecció de l’alcalde-
president de la Corporació.  
 
 
 



 
Proclamació de candidats a l’alcaldia 
 
El president de la Mesa d’edat demana a cadascun dels regidors que han encapçalat 
les llistes electorals si presenten la seva candidatura a l’alcaldia o la retiren, 
manifestant-se en el sentit següent: 
 
Sr. Jaume Farrús Trepat (Independents per Camarasa-Entesa): sí presenta 
candidatura. 
Sr. Josep M. Masagué Guillaumet (Convergencia i Unió): sí presenta candidatura. 
Sra. Montserrat Miret Riasol (Independents per Camarasa-Progrés Municipal): no 
presenta candidatura. 
 
Per tant, queden proclamats candidats a l’alcaldia de l’Ajuntament de Camarasa els 
regidors senyors Jaume Farrús Trepat i Josep M. Masagué Guillaumet. 
 
 
Elecció del sistema de votació 
  
Després de la proclamació dels candidats, el President de la Mesa invita als regidors 
electes a escollir el sistema de votació per elegir alcalde, d’acord amb l’establert a 
l’article 101 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals. S’elegeix el sistema de votació ordinària. 
 
A continuació es sotmet a votació les candidatures presentades pels senyors regidors 
Jaume Farrús Trepat i Josep M. Masagué Guillaumet. 
 
Acabada la votació el resultat és el següent: 
 
- Vots emesos: set (7) 
- Vots vàlids: set (7) 
- Vots en blanc: zero (0)  
- Vots nuls: zero (0) 
 
Els vots emesos es distribueixen de la forma següent: 
 
-  Sr. Jaume Farrús Trepat, partit Independents per Camarasa-Entesa: 3 vots 

      -  Sr. Josep M. Masagué Guillaumet, partit Convergència i Unió (CiU): 4 vots 
 
En conseqüència i vist el resultat de la votació, el President  de la Mesa d’Edat, 
proclama alcalde-president electe d’aquest Ajuntament de Camarasa, a les 12:15 hores 
el senyor Josep M. Masagué Guillaumet, cap de llista del partit Convergència i Unió. 
 
 
 
 
 
 
 



Presa de possessió 
 
A continuació, de conformitat amb l’article 18 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, i l’article 40.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i de règim jurídic de les entitats 
locals, el secretari llegeix la fòrmula d’acatament de la Constitució. 
 
Tot seguit el senyor Josep M. Masagué Guillaumet accepta el càrrec d’alcalde-
president de l’Ajuntament de Camarasa i presta promesa de complir fidelment les 
obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat. 
 
El President aixeca la sessió a les 12:20 hores i, per constatació del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
 
 


