
 
 

“ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 11 DE JUNY DE 2011 

 

A la Casa de la Vila del Masroig, essent  les 12.00 hores del dia onze de juny de l’any dos mil 
onze,  es reuneixen a la Sala de Sessions els Senyors i Senyores que s’assenyalen a 
l’objecte de celebrar sessió extraordinària constitutiva de l’Ajuntament. 
 

Hi assisteixen: 
 

José Rius i Vallés. 
Cristina Beltran i Rius. 
Jesús Asens i Bargalló.  
Andreu Fernàndez i Asens. 
Pedro Cambeiro i Cambeiro. 
Luisa  Fernandez i Rué 
Carmel Asens i Blanch. 
 

SECRETÀRIA: 
Mònica Vernet i Bargalló 
 

Desenvolupament de la sessió i acords: 
 

01. Constitució de la mesa d’edat 
 

A requeriment de la secretària de la corporació, es constitueix la mesa d’edat d’acord amb 
el que disposen els art. 37.2 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, i 
195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. La mesa queda 
integrada pel regidor de més edat, Sr. José Rius i Vallés, que actuarà com a president, i el 
de menor edat, Sr. Andreu Fernàndez i Asens que actuarà com a vocal. Com a secretària, 
hi actuarà la de la corporació, Sra. Mònica Vernet i Bargalló. 
 

02. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes 
 

A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i de les regidores electes, 
d’acord amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona a l’Ajuntament i, amb 
aquest fi, es procedeix a cridar-los per ordre alfabètic. 
 

03. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la 
corporació 
 

La secretària nomena per ordre alfabètic els membres de la corporació perquè, de 
conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la 
presa de possessió de  càrrecs o funcions públiques,  prenguin possessió del seu càrrec. 
 

Els regidors i les regidores, preguntats per ordre alfabètic, responen amb la fórmula “Sí” a 
la pregunta següent: 
 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament del Masroig amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. 
 

Jesús Asens i Bargalló: Si jura. 
Carmel Asens i Blanch : Si jura. 
Cristina Beltran i Rius: Si promet. 
Pedro Cambeiro i Cambeiro: Si  jura 
Luisa  Fernandez i Rué: Si, jura. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Finalment, els membres de la mesa, començant pel de menys edat; el Sr. Andreu 
Fernàndez i Asens:  Si, jura  i  el Sr. José Rius i Vallés:  Si, jura. 
 

El president de la mesa, el Sr. José Rius i Vallés declara constituïda la corporació. 
 

04. Elecció de l’alcalde  
 

Es procedeix a l’elecció de l’alcalde en la forma en què assenyala a l’art. 196 de la Llei 
orgànica del règim electoral general. 
 

El president de la mesa preguntar als membres de la corporació que encapçalen les 
corresponents llistes quins es presenten com a candidats a l’Alcaldia.  
Responen afirmativament: 
 

- JOSÉ RIUS I VALLÉS – Convergència i Unió. 
- ANDREU FERNANDEZ i ASENS  -  Masroig Agrupat. 

 

A continuació, s’efectua la votació, per ordre alfabètic dels membres de la corporació.  
 

Jesús Asens i Bargalló:  Al Sr. Rius. 
Carmel Asens i Blanch :  En blanc. 
Cristina Beltran i Crusat:  Al Sr. Rius. 
Pedro Cambeiro i Cambeiro:  Al Sr. Fernàndez. 
Andreu Fernandez i Asens: A ell mateix. 
Luisa  Fernàndez i Rué: Al Sr. Fernàndez. 
José Rius i Vallés: A ell mateix. 
 

Resulta escollit alcalde el regidor Sr. JOSÉ RIUS i VALLÉS, com a membre de la 
corporació que encapçalar la llista que més vots populars ha obtingut en el municipi. 
 
05. Jurament o promesa de l’alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec. 
 

A continuació, l’alcalde pren possessió davant del ple de l’Ajuntament, d’acord amb la 
fórmula establerta al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la 
presa de possessió de  càrrecs o funcions públiques. L’alcalde respon afirmativament. 
 
Un cop fet el jurament, la mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’alcalde.  
 

06. La secretària-interventora dona compte de les existències dels valors i de 
l’inventari municipal de béns. 
 

La secretària-interventora de la corporació de conformitat amb allò que estableix l’art. 36,2 
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, donen compte de l’estat 
de tresoreria, al qual acompanyen els certificats dels extractes bancaris, l’estat de 
conciliació de saldos i l’inventari de béns de la corporació.  
 

07. Acte de cloenda de la sessió 
 

L’alcalde fa el discurs de cloenda de l’acte, felicitant al Sr. Fernàndez pel recolzament 
obtingut a les darreres eleccions i manifestant que vol donar les gràcies a tots el veïns de la 
població que han recolzat la seva candidatura, desitjant que aquest propers quatre anys 
siguin el màxim de profitosos pel municipi i que tots els regidors puguin treballar units. 
 

 I, essent les 12,35 hores, i finalitzades totes les intervencions, la Sra. alcaldessa aixeca 
la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la present acta. Certifico.” 
 
            L'Alcalde,       
  
           


	José Rius i Vallés.

