Passanant, 23 de setembre de 2008.
Sessió Extraordinària
Número 07/2008

Acta de la sessió extraordinaria per l’acceptació del càrrec de regidor, del Sr. Josep
Maria Prats i Domenèch, i elecció de l’Alcalde de l’Ajuntament de Passanant i Belltall.

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, els membres de la Corporació,
-

Albert Bagué i Salcedo
Josep Espinach i Briansó.
Francesc Miró i Miró.
Josep Maria Miró i Amenos.

I el senyor
- Josep Maria Prats i Domè nech.
el qual ha estat proclamat Regidor electe per la Junta Electoral Central, com a resultat de les
eleccions celebrades el passat dia 27 de maig, i conseqüència de la defunció de l’Alcalde, en
Ramon Aloy i Corbella, el passat dia 15 de juliol de 2008, assintint el sotasignant Secretari de
la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió d’elecció de l’alcalde de l’Ajuntament, atès el que
disposa l’art. 196 de la llei Orgànica del Règim Electoral General de 19 de juny de 1985.
D’ordre del Secreta ri s’obre la sessió essent les 20’10 hores .
1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
El secretari de la corporació constitueix la mesa d’edat d’acord amb el que disposa l’art. 37.2
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim juríd ic de les entitats locals i art.195 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
Amb el requeriment del secretari, es constitueix la mesa d’edat, integrada pel regidor de més
edat, Sr. Josep Espinach i Briansó, que actuarà com a president i el de menor edat, Sr.
Francesc Miró i Miró, que actuarà com a vocal. Com a secretari, el de la corporació, Sr. Joan
Pons i Marimon.

2.- COMPROVACIÓ DE LA CREDENCIAL
A continuació, per ordre de la Presidència, es llegeixen la credencial del nou regidor En
Josep Maria Prats i Domenèch, i les disposicions referents a l’acte d’elecció de l’Alcalde de
l’Ajuntament.
3.- PROMESA O JURAMENT DELS REGIDORS I DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE
LA CORPORACIÓ.
El secretari crida al nou Regidor En Josep Maria Prats i Domenèch perquè, de conformitat
amb la redacció del Reial Decret 707/79 de 5 d’abril, prengui possessió del seu càrrec. Se li
comunica que d’acord amb la Llei, a la pregunta que li formularà el President de la Mesa ha
de respondre amb “ ho juro” / “ ho prometo”.
Pel President de la Mesa, se li pregunta al Sr. Josep Maria Prats i Domènech:
“ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”.
En Josep Maria Prats i Domènech, “ho prometo”.
El president de la mesa, el Sr. Josep Espinach i Briansó declara constituïda la corporació i
acte seguit es procedeix a l’elecció de l’alcalde.
4.- ELECCIÓ D’ALCALDE.
Una vegada llegits, pel President de la Mesa, els preceptes legals que la regulen, aquest, i de
conformitat amb l’art. 196, pregunta als regidors quins es presenten com a candidats a
l’alcaldia.
Pel grup de CiU, ningú.
Pel grup de PSC-PM, En Josep Maria Prats i Domènech.
Pel grup de PBE-AM, En Albert Bagué i Salcedo.
A continuació es sotmet a votació els candidats presentats i els regidors prèvia crida, emeten
el seu vot de manera verbal.
En Josep Maria Miró i Amenos, “voto a Albert Bagué”.
En Albert Bagué i Salcedo, “hem voto jo mateix”.
En Josep Maria Prats i Domènech, “hem voto jo mateix”.
En Francesc Miró i Miró, “voto a Albert Bagué”.
En Josep Espinach i Briansó, “voto a Albert Bagué”.
Acabada la votació, la Mesa efectua l’escrutini que dóna el següent resultat:

En Albert Bagué i Salcedo, regidor de la llista presentada per PBE-AM, 4 vots.
En Josep Maria Prats i Domènech, regidor de la llista presentada per PSC-PM, 1 vot.
Vots nuls, cap.
Vots en blanc, cap.
Vist el resultat de l’escrutini, el President de la Mesa proclama Alcalde electe d’aquest
Ajuntament de Passanant i Belltall a, Albert Bagué i Salcedo, atès que ha obtingut la majoria
absoluta dels vots.
En Albert Bagué i Salcedo, l’Alcalde electe, i a petició de la Mesa, manifesta que accepta el
càrrec per el que ha estat elegit i pren possessió del mateix prestant el jurament o promesa.
5.- JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDE ELECTE I PRESA DE POSSESSIÓ DEL
SEU CÀRREC.
A continuació, el president de la mesa d’edat llegeix a l’alcalde la fórmula establerta al Reial
Decret 707/79 de 5 d’abril. L’alcalde respondrà a la següent pregunta amb un “ ho juro” / “ ho
prometo” .
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
En Albert Bagué i Salcedo, “Ho prometo”.
Acte seguit la mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’Alcalde electe , ja com a President de la
Corporació.
6.- ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ.
L’alcalde dóna les gràcies a tots els Regidors que l’han votat pel recolçament cap a la seva
persona, i manifesta continua treballan com havia fet durant els vint-i-cinc anys anteriors
l’Alcalde Ramon Aloy, tiran endavant els projectes programats per l’Alcalde difunt i tots els
regidors, i desitja que la crisis econòmica en que el país està sotmès no perjudiqui les
inversions necessaries pel benefici del municipi de Passanant i Belltall.
A continuació, dóna la paraula al regidor Josep Maria Prats.
En Josep Maria Prats comenta que vol que consti a l’acta, que lamenta les circumstancies
que l’han portat a la seva entrada a l’Ajuntament, per la mort de l’Alcalde Ramon Aloy, i
manifesta que el seu objectiu a l’Ajuntament, és donà transparencia i treball pel servei al
ciutadà.
D’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20’25 hores.

