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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 13 DE JUNY DE 2015 
 
 
A la Sala d’actes de la Casa Consistorial de Granera, essent les disset hores del dia 13 de 
juny de 2015, es reuneixen en sessió extraordinària els càrrecs electes Sr. Pere Genescà 
Girbau, Sr. Ramon Torra Vilà i Sra. Gemma Genescà Bellmunt, assistits per la secretària 
accidental, per tal de donar compliment a allò que disposen els articles 195 i 196 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i l’article 37 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. A l’efecte de constituir el nou Ajuntament de Granera 
d’acord amb els resultats de les eleccions municipals que es van dur a terme el dia 24 de 
maig de 2015, per a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals. 
 
Declarada oberta la sessió per la secretària, aquesta llegeix l’acta de proclamació d’electes 
tramesa per la Junta Electoral de Zona i als efectes de constituir la Mesa d’edat tal i com 
s’estableix en l’article 195 de la LOREG crida als regidors i regidora electes de major i 
menor edat els quals passen a ocupar el lloc destinat a l’efecte, quedant constituïda la mesa 
d’edat de la següent manera: 
 
Pere Genescà Girbau, de 63 anys, regidor de major edat actuarà com a PRESIDENT. 
Gemma Genescà Bellmunt, de 33 anys, regidor de menor edat actuarà com a VOCAL. 
Caterina Montero Dorado, secretària accidental de la Corporació. 
 
El president dóna la paraula a la secretària perquè doni lectura a l’article relatiu a la 
Constitució de l’Ajuntament. 
 
L’art.195 de la Llei de Règim Electoral General, estableix: 
 
“1.- Les Corporacions municipals es constitueixen  en sessió pública el vintè dia posterior 
al de les eleccions, a no ser que s’hagi presentat recurs contenciós electoral  contra la 
proclamació dels regidors electes i en aquest supòsit es constitueixi el quadragèsim dia 
posterior a les eleccions. 
 
2.- Es constitueix una taula d’edat  integrada pels regidors electes de major i menor edat, 
presents en l’acte, actuant com a secretari el que ho sigui de la Corporació. 
 
3.- La taula comprova les credencials presentades, o acreditacions de personalitat dels 
electes en base a la certificació remesa per la Junta Electoral de Zona. 
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4.-Realitzada l’operació anterior, la taula declararà constituïda la Corporació si concorre la 
majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari es realitzarà la sessió dos dies 
després, restant constituïda la Corporació sigui quin sigui el nombre regidors electes 
presents.” 
 
El president comprova les credencials presentades, en base a la certificació acreditativa de 
la personalitat dels electes, que ha tramès la Junta Electoral de Zona. Va cridant un a un els 
regidors i regidores i es declara constituïda la Corporació, en concórrer la majoria absoluta 
dels regidors electes en la forma següent: 
 
Per Convergència i Unió: 
 
Pere Genescà Girbau 
Ramon Torra Vila 
Gemma Genescà Bellmunt 
 
Pren la paraula la secretària i informa que els candidats electes, de conformitat amb el que 
disposa l’art.75 de la Llei 7/1985,de 2 d’abril modificat per la llei 9/1991, han formulat la 
corresponent declaració sobre causes d’incompatibilitat, sobre béns i sobre qualsevol 
activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. 
 
ACTE DE JURAMENT O PROMESA 
 
La secretària assenyala que els regidors proclamats han de prestar jurament o promesa 
d’acatament a la Constitució, de conformitat amb l’article 108.8 de la Llei Orgànica del 
Règim Electoral General, en relació amb l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
Per tant, demana que es posin en peu per escoltar la fórmula de jurament o promesa 
continguda en el Reial Decret esmentat, la lectura de la qual es farà una sola vegada, si bé 
amb caràcter general perquè els regidors quan se’ls cridi pel seu nom, manifestin si juren o 
prometen a la pregunta que en aquest sentit se’ls hi formularà. 
 
La secretària llegeix: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Granera, amb lleialtat al 
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
 
El regidors es manifesten de la manera següent: Si, prometo 
 
Havent donat compliment a allò que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del Règim Electoral General, es declara constituït l’Ajuntament de Granera, 
després de les eleccions municipals dutes a terme el dia 24 de maig de 2015. 
 
Posteriorment la secretària accidental de l’Ajuntament llegeix l’article 196 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General: 
 
“En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedirà a l’elecció de l’alcalde 
d’acord amb el següent procediment: 
 
a).- Poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les corresponents llistes. 
b).- Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe. 
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c).- Si cap d’ells obté la majoria serà proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista 
que hagi obtingut major nombre de vots populars en el municipi. En cas d’empat es 
resoldrà per sorteig.” 
 
I es passa a l’elecció de l’alcalde president de la corporació. 
 
Després d’això, la secretària accidental pregunta al regidor si manté la seva candidatura a 
alcalde o la retira, manifestant-se el senyor Pere Genescà Girbau, que la manté. 
 
En conseqüència es proclama alcalde president de la corporació al senyor Pere Genescà 
Girbau de la coalició Convergència i Unió. 
 
A continuació per tal que prengui possessió del càrrec d’alcalde se li formula a l’alcalde 
electe la pregunta següent: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir 
amb fidelitat les obligacions del càrrec d’alcalde president de l’Ajuntament de Granera 
amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat 
i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
L’Alcalde respon: Si ho prometo 
 
L’Alcalde pren possessió del càrrec i fa una manifestació d’agraïment a totes les persones 
que han confiat de nou amb la seva persona que transcrites literalment diu així: 
 
“Tradicionalment el municipi de Granera ha estat funcionant en règim de consell obert i és 
voluntat d’aquest alcalde i dels regidors electes continuar funcionant de la mateixa manera. 
Per això, com alcalde, faré ús de la potestat que m’atorga la llei per convocar a tots els 
veïns de Granera a Consell Obert periòdicament per prendre les decisions d’especial 
transcendència per al municipi. Així, com fins ara, l’últim dissabtes de mes de cada 
trimestre, a les 17:00 hores, convocaré l’assemblea veïnal de la que tots els veïns en 
formeu part. Per tal que aquestes assemblees quedin vàlidament constituïdes ha d’assistir 
una tercera part dels veïns, presents o representats. És per això que, us demano que 
atorgueu poder a favor dels regidors electes o d’alguna altra persona veïna que considereu,  
per tal que en cas de no poder assistir-hi personalment, us hi representin i així assegurar el 
quòrum mínim necessari i garantir l’operativitat de les assemblees. Mitjançant un correu 
electrònic us farem arribar aquesta informació per tal que passeu per l’Ajuntament a 
formalitzar l’atorgament del poder davant de la secretària.” 
 
Abans d’acabar la sessió diu que “S’incorporen a l’expedient l’acta d’arqueig extraordinari 
de la corporació i l’acta en què es consigna el resultat però no la comprovació de 
l’inventari atès que el Consistori no el té constituït, si bé tota la informació relativa a la 
qüestió, es troba en seu d’oficines municipals i que la secretària accidental li ha posat a 
disposició dels regidors que ho vulguin” 
 
I sense més temes a tractar s’aixeca la sessió, amb el vist i plau del senyor alcalde, essent 
les 17:30 hores, a Granera, a 13 de juny de 2015. I jo la secretària accidental en dono fe de 
l’acte. 
 
Vist i plau 
L’alcalde,     La secretària accidental, 


