
 
Acta de la sessió de constitució del nou Ajuntament realitzada el 

dia 11 de juny de 2011. 
 

A La Granadella, sent les dotze hores del dia 11 de juny de 2011, es reuneixen al 
Saló de Sessions de la Casa Consistorial els senyors: 
 
Carlos Gibert Bernaus, per Independents per la Granadella-Progrés Municipal 
Josep Maria Vilalta Jordà, per Independents per la Granadella-Progrés Municipal 
Heribert Sas Serra, per Independents per la Granadella-Progrés Municipal 
Marta Sentís Masip, per Independents per la Granadella-Progrés Municipal 
Pere Miquel Guiu Vidal, per Convergència i Unió 
Adelina Freixinet Ballesté, per Convergència i Unió 
David Pouget Guiu, per Convergència i Unió 
 
Els quals han estat proclamats Regidors electes per la Junta Electoral de Zona, 
com a resultat de les eleccions realitzades el passat dia vint-i-dos de maig, 
assistint el sotasignat Secretari de la corporació, a l’objecte de realitzar sessió 
constitutiva de l’Ajuntament, atès el que disposen l’art.195 de la Llei Orgànica 
núm.5, de 19 de juny de 1985, de règim electoral general, i el 37 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
A l’hora indicada, i després que els regidors i les regidores electes hagin lliurat les 
seves credencials al secretari de la corporació, es procedeix a formar la Mesa 
d’Edat, integrada pel regidor electe de més edat, senyor Pere Miquel Guiu Vidal; 
pel de menys edat, senyor Heribert Sas Serra, i pel secretari de la corporació, 
senyor Carmelo Aran Moyà. 
A continuació, per ordre de la Presidència, es llegeixen les disposicions referents 
a l’acte de constitució del nou Ajuntament, així com el resum general de les 
eleccions a regidors i la relació dels que han estat proclamats electes per 
cadascuna de les llistes i han obtingut llocs i que és com segueix: 
 
INDEPENDENTS PER LA GRANADELLA – PROGRÉS MUNICIPAL (IxG-
PM)  244 vots, 4 regidors 
Carlos Gibert Bernaus 
Josep Maria Vilalta Jordà 
Heribert Sas Serra 
Marta Sentís Masip  
 
CONVERGENCIA I UNIÓ (CIU)   226 vots, 3 Regidors: 
Pere Miquel Guiu Vidal 
Adelina Freixinet Ballesté 
David Pouget Guiu 
 
Examinades per la Mesa d’Edat les credencials presentades i comprovada la 
personalitat dels assistents, que representen la totalitat dels proclamats que 
corresponen a aquest Ajuntament, el President de la Mesa declara constituïda la 
Corporació i tot seguit els seus membres presten el jurament o promesa en 



compliment del  RD 707/79 de 5 d’abril (en relació amb l’art.108.8 de la 
LOREG). 
 
Seguidament té lloc l’elecció d’Alcalde, una vegada llegits els preceptes legals 
que la regulen,  el Secretari demana a cadascun dels Regidors que han encapçalat 
llistes electorals si presenten  la seva candidatura a l’Alcaldia, responen 
afirmativament el senyor Carles Gibert Bernaus, (IxG-PM) i el senyor Pere 
Miquel Guiu Vidal , (CIU). 
 
A continuació es sotmeten a votació les candidatures presentades i els Regidors, 
prèvia crida, dipositen el seu vot a l’urna, acabada la votació, la mesa efectua 
l’escrutini que dóna el resultat següent: 
 
 Vots emesos:    7 (set) 
 Vots en blanc:   0 (zero) 
 Vots nuls:          0 (zero)  
 
Carlos Gibert Bernaus, cap de llista presentada per IxG-PM, quatre vots (4) 
 Pere Miquel Guiu Vidal, cap de la llista presentada per  CIU, tres vots (3) 
 
Vist el resultat de l’escrutini, el President de la Mesa proclama Alcalde electe 
d’aquest Ajuntament al Sr. Carlos Gibert Bernaus, atès que ha obtingut la majoria 
absoluta dels vots. 
Estant present l’Alcalde electe, i a petició de la mesa, manifesta que accepta el 
càrrec per al que ha estat elegit i pren possessió del mateix prestant el jurament o 
promesa. 
 
A continuació el Sr. alcalde electe dirigeix uns mots d’agraïment als seus 
companys de la Corporació i al públic assistent. 
 
Tot seguit el Sr. alcalde sortint també dirigeix uns mots d’agraïment als seus 
companys de la Corporació i al públic assistent. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dotze i vint minuts, 
de la qual s’estén la present acta, que serà transcrita al Llibre de les del ple, i que 
signen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.  
  


