Exp.: 218/2019

A la localitat de Campins sent les 10:00h del dia 15 de juny de 2019, 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
Campins, a la vista dels resultats de les Eleccions Municipals celebrades el dia 26 de
maig de 2019, per a la renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions
Locals, es reuneixen els Srs. Regidors Electes enumerats a continuació :
Maria Inmaculada Font Micola
Joan Lacruz Gil
Maria Teresa Padrós i Baranguer
Andreu Tohà i Brunet
Andres Sierra Dib
Xavier Fernàndez de Mera i Delgado
Es fa constar que el Sr. Josep Manel Reales Expósito s’ha excusat per motius de salut, ja
que es troba ingressat en un centre hospitalari.
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ACTA DEL PLE DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAMPINS 15 DE JUNY DE
2019

ACTA DEL PLE

La Corporació està assistida pel Secretari-interventor d'aquest Ajuntament que dóna fe
de l'acte.
FORMACIÓ DE LA MESA D'EDAT
Seguidament pel Secretari de la Corporació, una vegada declarada oberta la Sessió, es
dóna lectura a l'article 195 de Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General i, atenent el que es disposa en ells, es procedeix a constituir la Mesa d'Edat.
Per a això, el Secretari crida a cada Regidor electe, a l'efecte d'acreditar la seva
personalitat.
La Mesa d'Edat queda integrada per:
Regidor electe de major edat: Andreu Tohà i Brunet
Regidor electe de menor edat: Maria Teresa Padrós i Baranguer
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MARIA INMACULADA FONT MICOLA (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 07/10/2019
HASH: 0e7d8c98b917230e9f2172c6a3f9e29a

Ana Mochales Collado (1 de 2)
secretària-interventora
Data Signatura: 04/10/2019
HASH: a7c2d946516725096d3bef80a96dde76

Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT

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 d'Edat als Regidors electes a què exposin
si els afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva
declaració, sense que per part d'ells hi 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, 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.

ACTA DEL PLE

Seguidament el Secretari 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 d'aquestes, i acreditant cada Regidor electe la seva personalitat.

Número: 2019-0006 Data: 04/10/2019

Constituïda la Mesa d'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, s'adona de què tant la
Secretaria com la Intervenció han 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.

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 la 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 d'aquest Excm. Ajuntament, amb lleialtat
al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat».
A continuació el President de la Mesa d’Edat procedeix a nomenar a cadascun dels
Regidors electes, llegint la fórmula personalment a cadascun d'ells, manifestant-se de la
següent manera:
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ACTE DE JURAMENT O PROMESA

Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

Maria Teresa Padrós i Baranguer

Andreu Tohà i Brunet
Andrés Sierra Dib
Xavier Fernández de Mera i Delgado

Per imperatiu legal prometo. Per
expressió democràtica de la
voluntat ciutadana manifesto el
ferm compromís amb els valors
de la república catalana i declaro
que seguiré treballant per la
constitució d’una Catalunya
políticament lliure, socialment
justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada.
Esquerra
Per imperatiu legal prometo. Per
republicana de expressió democràtica de la
Catalunyavoluntat ciutadana manifesto el
Acord municipal ferm compromís amb els valors
de la república catalana i declaro
que seguiré treballant per la
constitució d’una
Catalunya
políticament lliure, socialment
justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada.
Esquerra
Per imperatiu legal prometo. Per
republicana de expressió democràtica de la
Catalunyavoluntat ciutadana manifesto el
Acord municipal ferm compromís amb els valors
de la república catalana i declaro
que seguiré treballant per la
constitució d’una
Catalunya
políticament lliure, socialment
justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada.
Junts
per Per imperatiu legal prometo
Campins
Junts
per Per imperatiu legal prometo
Campins
Compromesos
Per imperatiu legal prometo
per Campins en
comú guanyem

Havent-se acomplert el que es disposa en l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim Electoral General, a les 17:15h hores, el President de la mesa declara
constituït l'Ajuntament de Campins després de les eleccions municipals celebrades el
dia 26 de maig de 2019.
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Joan Lacruz Gil

JURA/PROMET
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Maria Inmaculada Font Micola

PARTIT
POLÍTIC
Esquerra
republicana de
CatalunyaAcord municipal

ACTA DEL PLE

REGIDOR ELECTE

Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

ELECCIÓ DE L'ALCALDE
Posteriorment, el Secretari 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'AlcaldePresident de la Corporació.
a) Proclamació de candidats a l'Alcaldia

Xavier Fernández de Mera Delgado

Seguidament es procedeix a proclamar candidats a l'Alcaldia de l'Ajuntament.
b) Elecció del sistema de votació
Després de la proclamació de candidats, el President de la mesa convida als Regidors
electes a triar el sistema de votació (article 101 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre) per triar l'Alcalde.
Triat el sistema de votació a mà alçada, el President de la Mesa d’edat passa a demanat
els vots a favor, en contra i abstencions de cada candidat, amb el següent resultat:
Candidat
Maria Inmaculada Font
Micola
Andreu Tohà Brunet
Xavier Fernández de Mera
Delgado

Partit Polític
Esquerra
republicana
de 3
Catalunya-Acord municipal
Junts per Campins
0
Compromesos per Campins en 3
comú guanyem

Núm. De vots

En conseqüència, a resultes de l’empat, la secretària de la mesa dona lectura al número
de vots obtingut a les eleccions municipals, i atenent a què la llista més votada va ser
Esquerra republicana de Catalunya- Acord municipal, el President de la mesa d'edat
procedeix a les 10:15 hores a proclamar Alcaldessa-President de la Corporació a la Sra.
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Andreu Tohà Brunet

Esquerra republicana de Sí, manté la seva
Catalunya-Acord municipal
candidatura
Junts per Campins
Sí, manté la seva
candidatura
Compromesos per Campins Sí, manté la seva
en comú guanyem
candidatura
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Maria Inmaculada Font Micola

ACTA DEL PLE

Després d'això el President de la mesa d'edat, pregunta els Regidors que encapçalen les
llistes, si mantenen la seva candidatura a Alcalde o la retiren, manifestant-se en el
següent sentit:

Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

Maria Inmaculada Font Micola cap de llista d’Esquerra republicana de Catalunya- Acord
municipal.
PRESA DE POSSESSIÓ

A continuació l’Alcaldessa-President, cedeix el torn de paraula als representants de les
diferents forces amb representació en la corporació municipal, i en últim lloc, pren la
paraula i dirigeix unes paraules d'agraïment, als senyors Regidors.
Seguidament, Maria Inmaculada Font Micola Alcaldessa-President aixeca la Sessió sent
les 10:45 hores del dia 15 de juny de 2019, de la qual cosa com a Secretari en dono fe.
L'alcaldessa,
M. Inmaculada Font Micola.
Campins, document signat electrònicament al marge.
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Realitzat el jurament, el Sr. President de Mesa dona la paraula al Sr. Lacruz, anterior
Alcalde, que procedeix a fer el lliurament dels atributs del seu càrrec, bastó de
comandament passant a ocupar la presidència de la Sala la Sra. Font i dissolent-se la
Mesa d'Edat.

ACTA DEL PLE

Seguidament, l'Alcalde es manifesta de la següent manera: Per imperatiu legal prometo.

Número: 2019-0006 Data: 04/10/2019

A continuació, de conformitat amb l'article 18 del TRRL 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'AlcaldePresident d'aquest Excm. Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l'Estat».

