ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
DE FORALLAC CELEBRADA EN DATA ONZE DE JUNY DE DOS MIL ONZE.
A Forallac, a onze de juny de dos mil onze.
Essent les dotze hores i cinc minuts del matí, concorren els regidors electes a les últimes
eleccions locals convocades pel Reial Decret 424/2011, de 28 de març, Josep Sala Leal, Marta
Chicot Salgas, Santiago Muní Maureta, Rosa Figueras Pibernat, Jaume Teixidor Casas, Narcís
Oriol Regencós, Salvi Ribas Font i Nuria Lagraña Font, a l’objecte de celebrar la sessió pública
extraordinària de constitució de l'ajuntament.
Declarada oberta la sessió i de conformitat amb el que disposa l'article 195.2 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, la secretària procedeix a cridar els regidors electes de més i de menys edat
dels presents, a fi de formar la Mesa d'edat.
S’incorpora a la sessió el regidor electe Josep Antoni Masuet Pagés qui manifesta que s’ha deixat
a casa la seva credencial i que ja la portarà desprès a la secretària de la corporació. La secretària
l’informa que per a participar en aquest acte de constitució de l’ajuntament és imprescindible
l’aportació de la credencial. El senyor Masuet diu que se’n va a buscar-la i abandona la sala.
La Mesa d’edat queda constituïda així: com a president, Salvi Ribas Font; com a vocal, Santi
Muní Maureta, i com a secretària, la que ho és de la corporació Carmen Bosch Guix.
Acte seguit es procedeix, pels membres de la Mesa d'edat, a la comprovació de les credencials
presentades, d’acord amb la següent relació nominal:
Josep Sala Leal
Marta Chicot Salgas
Santiago Muní Maureta
Rosa Figueras Pibernat
Jaime Teixidor Casas
Narcís Oriol Regencós
Salvi Ribas Font
Nuria Lagraña Font

per Convergència i Unió (CIU)
per Convergència i Unió (CIU)
per Convergència i Unió (CIU)
per Convergència i Unió (CIU)
per Convergència i Unió (CIU)
per Convergència i Unió (CIU)
per Convergència i Unió (CIU)
per Convergència i Unió (CIU)

La Mesa considera correctes i d'acord amb la personalitat dels regidors electes, les credencials
presentades.
La secretària informa a la Mesa que tots els candidats han presentat les preceptives declaracions
per a la inscripció en el Registre de béns patrimonials i en el Registre d’activitats i possibles
incompatibilitats, si bé les presentades per En Josep Antoni Masuet Pagés no estan signades, per
la qual cosa no es dóna compliment al que disposa l’article 31.2 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.
A continuació el president i el vocal de la Mesa d'edat presten promesa del seu càrrec de regidor,
de conformitat amb la fórmula establerta pel Reial decret 707/1979, de 5 d’abril. Tot seguit són
cridats tots i cadascun dels regidors, a fi que facin el jurament o promesa d'acord amb la mateixa

fórmula. Seguidament prometen el seu càrrec els regidors Josep Sala Leal, Marta Chicot Salgas,
Santiago Muní Maureta, Rosa Figueras Pibernat, Jaume Teixidor Casas, Narcís Oriol Regencós,
Salvi Ribas Font i Nuria Lagraña Font.
La Mesa acorda esperar a que En Josep Antoni Masuet Pagés porti la seva credencial.
En Josep Antoni Masuet Pagés s’incorpora a la sessió i presenta la credencial:
Josep Antoni Masuet Pagés per Independents per la gent de Forallac-Progrés Municipal (PM)
La Mesa considera correcta i d'acord amb la personalitat del regidor electe, la credencial
presentada.
El president de la Mesa informa a Josep Antoni Masuet Pagés que prèviament a la formulació
del jurament o promesa del càrrec de regidor, ha de procedir a la signatura de les seves
declaracions de béns patrimonials i d’activitats i possibles incompatibilitats.
A l’objecte de donar compliment a aquest requeriment, En Josep Antoni Masuet Pagés i la
secretària de la corporació abandonen la sala i, al reincorporant-se, la secretària informa a la
Mesa que les declaracions han estat signades.
A continuació En Josep Antoni Masuet Pagés presta promesa del seu càrrec de regidor, de
conformitat amb la fórmula establerta pel Reial decret 707/1979, de 5 d’abril.
Acomplerts els tràmits preceptius el president de la Mesa d’edat proclama formalment
constituïda la corporació municipal de Forallac i a continuació anuncia que es procedirà a
l’elecció de l’alcalde recordant que de conformitat amb l’article 196 de la LOREG poden ser
candidats els caps de llista de cada candidatura.
A continuació es procedeix a efectuar l'elecció de l'alcalde, presentant-se com a candidats pel
càrrec els regidors que seguidament s'indiquen, que són els que encapçalen llurs corresponents
llistes:
Josep Sala Leal
Josep Antoni Masuet Pagés

CIU
PM

Efectuada votació secreta en la que hi participen tots els regidors, es produeixen els resultats
següents:
Josep Sala Leal
Josep Antoni Masuet Pagés

CIU vuit vots ( 8 vots)
PM cero vots (0 vots)

Essent nou el nombre de regidors i cinc la majoria absoluta legal, resulta electe el regidor
Josep Sala Leal.
A la vista del resultat de l'escrutini el president de la Mesa d'edat proclama alcalde electe de
l'ajuntament al regidor Josep Sala Leal qui encapçala la llista presentada per Convergència i
Unió.

Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del RDL 781/1986, de 18 de juliol i l'art. 40.2 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, per part del president de la Mesa d'edat es formula a Josep
Sala Leal la següent pregunta:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
d'ALCALDE de l’Ajuntament de Forallac amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?"
Contestant En Josep Sala Leal, Sí, prometo.
A continuació En Josep Sala Leal pren possessió del càrrec d’alcalde i passa a ocupar la
presidència del ple de l’ajuntament que és abandonada pels components de la Mesa d’edat que
s’incorporen als seus llocs com a regidors.
El regidor Josep Antoni Masuet Pagés abandona la sala.
L’alcalde dóna les gràcies a tots els regidors del seu grup d’anteriors legislatures que han permès
que avui pugui ocupar el càrrec, però, sobretot, a la gent del municipi a qui promet una actitud
modesta, responsable i seriosa de tot l’equip de govern. Diu també que tot i que estem en temps
econòmicament difícils, aquesta circumstància es suplirà amb bona gestió i eficàcia.
Dóna novament les gràcies i s’acomiada fins el proper ple que tractarà del cartipàs municipal.
I essent les dotze hores i trenta-cinc minuts del matí l’alcalde alçà la sessió de la qual s'estén la
present Acta que han de signar l’alcalde amb mi la secretària que en dono fe.

