
ACTA  05/2015 
 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT 

En la localitat de VILADA essent les 

10:00 hores del dia 13 de juny de 2015, en 

compliment del que es disposa en 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, i a 

aquest efecte de procedir a celebrar la 

constitució del nou Ajuntament de VILADA a la 

vista dels resultats de les eleccions municipals 

celebrades el dia 24 de maig de 2015, per a la 

renovació de la totalitat dels membres de les 

Corporacions Locals, es reuneixen els Srs. 

Regidors Electes al marge enumerats, assistits 

per la Secretària – Interventora  que dóna fe de 

l'acte. 

 
 
 
 

 
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 

Per la Secretària de la Corporació, una vegada declarada oberta la Sessió, dóna 

lectura a l'article 195 de Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i 

d’acord amb el que estableix es procedeix a constituir la mesa de edat. 

 

Per a això, el Secretari crida a cada Regidor electe, a l'efecte d'acreditar la seva 

personalitat. 

 

 
ASSISTENTS 

Alcaldessa-Presidenta 

D. Montserrat Badia Piquè 

Regidors 

D. Pere Farré Capel 

D. Pere Canal Martí 

D. Xavier Altadill Peiro 

D. Vicenç Massana Codina 

D. David Rodriguez Boeta 

D. Carme Cirera Artigas 

EXCUSSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 

 

SECRETARIA 

Montserrat Morera Camprubí  
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La mesa de edat queda integrada per la Sra. CARME CIRERA ARTIGAS, de 58 anys, 

Regidora electe de major edat, que la presideix, i pel Sr. DAVID RODRIGUEZ BOETA de 30  

anys, Regidor electe de menor edat. 

 

COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT 

 

Constituïda la mesa de 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 Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es dona compte als assistents que s’ 

ha posat a la disposició dels Srs. Regidors Electes la documentació referent als justificants de 

les existències en metàl·lic i valors propis de la Corporació dipositats en la caixa municipal i 

entitats bancàries, i igualment la documentació relativa a l'inventari de béns de la Corporació. 

 

Seguidament la Secretària  de la mesa, procedeix a donar lectura de totes les 

credencials, que li han estat lliurades 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 en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, convidant el President de la Mesa de edat als Regidors electes que exposin si els afecta 

alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, sense que 

per part d'ells hagi manifestació alguna.  

 

Tenint en compte que es compleix l'exigència de l'article 195.4 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i 37.4 del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 

de novembre, i que concorren a aquesta sessió la majoria absoluta de 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 
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Després de la lectura pel secretari de l'Ajuntament de l'article 108.8 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, referit a la presa de possessió, dels 

Regidors Electes, es procedeix a nomenar a tots els Srs. Regidors electes, a l'efecte de 

prestació del jurament o promesa.  

 

 

El jurament o promesa es realitza utilitzant la fórmula prevista en el Reial decret 

707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de càrrecs o funcions 

públiques: 

 

 «Juro (o prometo) per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions 

del càrrec de Regidor de l'Excm. Ajuntament de Vilada, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 

guardar la Constitució com norma fonamental de l'Estat». 

 

A continuació la Secretària de la Corporació procedeix a nomenar a cadascun dels 

Regidors electes, llegint la fórmula personalment a cadascun d'ells, manifestant-se de la 

següent manera: 

 

— Sr. PERE FARRÈ CAPEL  (CIU) HO PROMET 

— Sr. PERE CANAL MARTI  (CIU) HO PROMET 

— Sr. XAVIER ALTADILL PEIRO  (CIU) HO PROMET  

— Sr. VICENÇ MASSANA CODINA (JpV-AM) HO PROMET 

— Sr. DAVID RODRIGUEZ BOETA (JpV-AM) HO PROMET 

— Sra. MONTSERRAT BADIA PIQUÈ (FPV-CP) HO PROMET 

— Sra. CARME CIRERA ARTIGAS (FPV-CP) HO PROMET 

 

Havent-se donat compliment que s’estableix en l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, 

de 19 de juny, del Règim Electoral General, a les 10:10 hores, la Presidenta de la taula declara 

constituït l'Ajuntament de  VILADA després de les eleccions municipals celebrades el dia 24 de 

maig de 2015. 

 

ELECCIÓ DE L’ALCALDE 
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Posteriorment, la Secretària  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.  

 

a) Proclamació de candidats a l'Ajuntament 

 

Després d'això el President de la mesa de edat, pregunta als Regidors que encapçalen 

les llistes, si mantenen la seva candidatura a Alcalde o la retiren, manifestant-se en el següent 

sentit: 

 

— Sr. PERE FARRÉ CAPEL (CIU). 

— Sr. VICENÇ MASSANA CODINA (JpV-AM). 

— Sra. MONTSERRAT BADIA PIQUÈ (FPV-CP). 

 

Seguidament es procedeix a proclamar a aquests Regidors candidats a l’Alcaldia de 

l’Ajuntament de Vilada. 

 
b) Elecció del sistema de votació 

 

Després de la proclamació de candidats, la Presidenta de la taula convida als Regidors 

electes a triar el sistema de votació (article 101 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) per a elegir  l'Alcalde. 

 

Triat el sistema de votació secreta, es facilita a cada elector una papereta, indicant que 

han de posar el nom del candidat al que concedeixen el seu vot.  

 

Es procedeix a continuació a la votació secreta pels Srs. Regidors que van sent cridats 

pel president de la Mesa de edat dipositant el seu vot en una urna preparada a aquest efecte, 

sent els integrants de la Mesa de edat els últims a dipositar els seus vots.  

 

Acabada la votació, es procedeix a l'escrutini dels vots emesos que són llegits en veu 

alta per la Presidenta de la Mesa de edat, amb el següent resultat  
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VOTS EMESOS: 7 

VOTS VÀLIDS: 7 

VOTS EN BLANC: 0 

VOTS NULS: 0 

 

Distribuint-se les paperetes de la següent manera. 

 

— Sra. MONTSERRAT BADIA PIQUÈ (FPV-CP): n.º de vots 4. 

— Sr. PERE FARRÉ CAPEL (CIU).: n.º de vots 3 

— Sr. VICENÇ MASSANA CODINA (JpV-AM).: n.º de vots 0 

 

En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, al ser el nombre de Regidors  de 

7 i la majoria absoluta de 4 la Presidenta de la mesa d’edat procedeix a proclamar Alcaldessa- 

Presidenta de la Corporació de Vilada a la Sra. Montserrat Badia Piqué cap de llista FEM 

PINYA PER VILADA-CANDIDATURA DE PROGRÈS (CP) 

PRESA DE POSSESSIÓ 
 

A continuació, de conformitat amb l'article 18 del Text Refós de Disposicions Legals 

Vigents en Matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 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, el Secretari procedeix a donar lectura 

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

«Juro (o prometo) per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 

càrrec d’ Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de VILADA , amb lleialtat al Rei, i guardar i 

fer guardar la Constitució com norma fonamental de l'Estat». 

 

Seguidament, l'Alcalde es manifesta de la següent manera: HO PROMETO. 

 

Realitzat el jurament, la Sra. Presidenta de la mesa, li fa lliurament dels atributs del seu 

càrrec  passant la Sra. Montserrat Badia Piqué a ocupar la presidència de la Sala i dissolent-se 

la Mesa de edat. 

 

A continuació la Sra. Montserrat Badia Piqué, Alcaldessa-Presidenta, dirigeix unes 

paraules d'agraïment, als senyors Regidors i als assistents a l’acte. Agraeix que ha estat un 

5 
 
 



procés participatiu, i que es comença una nova etapa viva i amb futur. Emplaça a tothom, 

malgrat que a la tarda hi ha un acte de partit previst, a Borredà, on hi ha organitzat un acte de 

l’escola de Vilada. Finalment convida a tots els regidors a un refresc que tindrà lloc al Bar l’Arç. 

 
Sense cap altre tema per tractar,  quan són les 10 hores i 25 minuts la Sra. Alcaldessa dona 
per acabada la sessió, quin contingut, com a secretària certifico. 
 
 
 
 
 

     Vist i plau, 
             L’Alcaldessa 

 
 
 
 
 
 
 

Montserrat Badia Piqué. 
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