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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE  
SANTA MARIA DE CORCÓ  
 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 9 
Data: 16 DE JUNY DE 2007 
Horari: 12,01 HORES. 
Lloc: SALA DE PLENS . 
 
 
Assistents 
 
Alcalde, 
Josep Mas Falgueras. 
 
Regidors, 
Antoni Comas Danés 
Jaume Serra Farrés 
Àlex Montanyà Rifà 
Mº. Assumpta Rodrigo Carbó 
Elisa Crehuet  Wemmberg 
Josep Vilaregut Matavacas 
Josep Castells Casellas 
Josep Castells Famada  
Ventura Bagaria Canal 
Ramon Codina Vinyets 
 
Secretari, 
Jordi Berenguer Valladolid 
 
 
 
Ordre del dia 



Carrer Nou, 1.  08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:      st.m.corco@diba.es  
 

 
1. Constitució de la nova corporació municipal. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Constitució de la nova corporació municipal. 
 
Es reuneixen els càrrecs electes indicats més amunt, assistits pel 
secretari interventor per tal de donar compliment a allò que disposen 
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, a l’efecte de constituir el nou 
Ajuntament de Santa Maria de Corcó, d’acord amb els resultats de les 
eleccions municipals que es van dur a terme el dia 27 de maig de 2007, 
per a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions 
locals,  
 

FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
Tot seguit, una vegada declarada oberta la sessió, el secretari de la 
corporació llegeix l’article 195 de Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, i atenent a allò que es disposa en aquest 
article i els següents, es constitueix la Mesa d’Edat. 
 
Per això, el secretari crida cada regidor/a electe, als efectes d’acreditar-
ne la personalitat. 
  
La Mesa d’Edat resta integrada pel senyor  Antoni Comas Danés, de 
62 anys d’edat, regidor electe de major edat, que la presideix, i pel 
senyor Àlex Montanyà Rifà, de 33 anys, regidor electe de menor edat. 
 
 
 
 
COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE 
L’AJUNTAMENT 
 
Constituïda la mesa d’edat, el secretari interventor informa els presents 
que en aquest acte es troba a disposició dels regidors electes la 
documentació exigida a l’article 36.2 del Reglament d’organització, 
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funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es a dir, l’acta 
d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic o valors de l’Ajuntament 
dipositats en la Caixa municipal i en entitats bancàries, i també la 
documentació relativa a l’Inventari del patrimoni municipal, a efectes de 
la seva comprovació, de la qual es deixarà constància mitjançant 
diligència de la Secretaria en finalitzar la sessió.   
 
Seguidament, el secretari de la Mesa llegeix totes les credencials que li 
han estat lliurades, acreditatives de la personalitat dels regidors/es 
electes, les comprova i acredita d’aquesta manera la personalitat de 
cada càrrec electe. 
 
A continuació, es comprova que tots els/les regidors/es 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, i el president de la 
Mesa d’Edat convida els/les regidors/es electes que exposin si els 
afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a 
la seva declaració, sense que ningú manifesti res. 
 
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 en aquesta sessió la majoria absoluta 
de regidors/es electes, es passa a donar compliment al tràmit 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 
 
El secretari de l’Ajuntament llegeix l’article 108.8 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, sobre la presa de  
 
 
possessió dels/de les regidors/es electes, i després es nomena tots 
els/les regidors/es electes, a efectes de prestar jurament o promesa. 
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El jurament o promesa es duu a terme utilitzant la fórmula prevista en el 
Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la 
presa de possessió de càrrecs o funcions públiques: «Juro (o prometo) 
per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions 
del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de/d’ 
________________________, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat».  
 
El secretari recorda que també és vàlida la fórmula de la jura o 
promesa per imperatiu legal. 
 
A continuació el secretari de la corporació nomena cadascun/a dels/de 
les regidors/es electes, llegint la fórmula personalment, que es 
manifesta de la  manera següent: 
 
1. JOSEP MAS FALGUERAS per CONVERGÈNCIA I UNIÓ,  

 
“ ¿Jureu o prometeu  per la vostra consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor municipal amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat?” Si, per imperatiu legal. 

 
2. ANTONI COMAS DANÉS per CONVERGÈNCIA I UNIÓ,  
 
“ ¿Jureu o prometeu  per la vostra consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor municipal amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat?” Si, per imperatiu legal. 
  
  
3. JAUME SERRA FARRÉS  per CONVERGÈNCIA I UNIÓ,  
 
“ ¿Jureu o prometeu  per la vostra consciència i honor complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor municipal amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat?” Si, per imperatiu legal. 
  
 
  
  
  4. ÀLEX MONTANYÀ RIFÀ  per CONVERGÈNCIA I UNIÓ,  
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     “ ¿Jureu o prometeu  per la vostra consciència i  honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor municipal amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat?” Si, per imperatiu legal. 
  
  5. Mª ASSUMPTA RODRIGO CARBÓ per CONVERGÈNCIA I UNIÓ,  
 
     “ ¿Jureu o prometeu  per la vostra consciència i       honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor municipal amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat?” Si, per imperatiu legal. 
  
 6. ELISA CREHUET WEMMBERG per CABRERÉS I PROGRÉS-
ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL,  
 
     “ ¿Jureu o prometeu  per la vostra consciència i       honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor municipal amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat?” Si, prometo. 
  
7. JOSEP VILAREGUT MATAVACAS per CABRERÉS I PROGRÉS-
ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL,  
 
     “ ¿Jureu o prometeu  per la vostra consciència i       honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor municipal amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat?” Si, prometo. 
  
8. JOSEP CASTELLS CASELLAS per CABRERÉS I PROGRÉS-
ENTESA PEL PROGRÉS MUNICIPAL,  
 
     “ ¿Jureu o prometeu  per la vostra consciència i       honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor municipal amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat?” Si, prometo. 
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9. JOSEP CASTELLS FAMADA per INDEPENDENTS 
COLLSACABRA-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-
ACORD MUNICIPAL,  
  
     “ ¿Jureu o prometeu  per la vostra consciència i       honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor municipal amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat?” si, per imperatiu legal. 
  
10. VENTURA BAGARIA CANAL per INDEPENDENTS 
COLLSACABRA-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-
ACORD MUNICIPAL,  
 
“ ¿Jureu o prometeu  per la vostra consciència i       honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor municipal amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat?” Si, per imperatiu legal. 
  
  11. RAMON CODINA VIÑETS,  per INDEPENDENTS PER 
CANTONIGRÒS,  
  
 “ ¿Jureu o prometeu  per la vostra consciència i       honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor municipal amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat?” Si, prometo. 
 
 Havent donat compliment a allò que disposa l’article 195 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, a les 12,20 
hores, el president de la Mesa declara constituït l’Ajuntament de Santa 
Maria de Corcó després de les eleccions municipals dutes a terme el 
dia 27 de maig de 2007. 
 

 

ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA 
 
Posteriorment, el secretari de l’Ajuntament llegeix l’article 196 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i es passa a 
l’elecció de l’alcalde/essa president/a de la corporació.  
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a) Proclamació de candidats a l’Alcaldia  
 
Després d’això, el president de la Mesa d’Edat pregunta als regidors i a 
les regidores que encapçalen les llistes si mantenen la seva 
candidatura a alcalde/essa o la retiren, manifestant-se en el sentit 
següent: 
 
JOSEP MAS FALGUERAS  
 
¿Manteniu la vostra candidatura a alcalde o la retireu?  
 - La mantinc. 
 
ELISA CREHUET WEMMBERG  
¿Manteniu la vostra candidatura a alcalde o la retireu?  
 - La retiro. Ho raona reconeixent que el candidat 
 de CiU és el guanyador i el considera el més apte per  
ser l’Alcalde. 
  
JOSEP CASTELLS FAMADA  
¿Manteniu la vostra candidatura a alcalde o la retireu?  
 -La retiro. 
 
RAMON CODINA VIÑETS  
¿Manteniu la vostra candidatura a alcalde o la retireu?  
- La retiro.  
 
Queda proclamat com a  candidat a l’Alcaldia: 
 
JOSEP MAS FALGUERAS.  
 
b) Elecció del sistema de votació 
 
Després de la proclamació del candidat, el president de la Mesa 
convida els regidors i les regidores electes a elegir el sistema de 
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votació (article 101 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals) per elegir l’alcalde/essa. 
 
Elegit el sistema de votació ordinària, a es duu a terme la votació i, 
acabada aquesta, es duu a terme l’escrutini dels vots emesos que són 
llegits en veu alta pel president de la Mesa d’Edat, amb el resultat 
següent 
 
 
 
El resultat es distribueix de la manera següent: 
 
Josep Mas i Falgueras, candidat de CiU, rep un total de  8 vots, que 
corresponen a : 5 de CiU, 2 d’ERC i, 1 d’Independents per Cantonigròs.  
Els 3 regidors de CIP s’abstenen.  
 
En conseqüència, i atès el resultat de la votació, com que el nombre de 
regidors/es és de/d’onze i la majoria absoluta és de sis , el president de 
la Mesa d’Edat a les 12,20 hores  proclama Alcalde President de la 
Corporació al senyor Josep mas Falgueras cap de llista de CiU. 
 
 

PRESA DE POSSESSIÓ 
 
A continuació, de conformitat amb l’article 18 del TRRL i l’article 40.2 
del ROF, el secretari llegeix la fórmula d’acatament a la Constitució, 
que és  la següent: «Jureu  o prometeu per la vostra consciència i 
honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec d’alcalde/essa 
president/a de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó,  amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat». 
 
Seguidament l’Alcalde es manifesta de la manera següent: Prometo 
per imperatiu legal. 
 
Efectuat el jurament, el president de la Mesa fa el lliurament dels 
atributs del càrrec ( bastó de comandament) i, Josep Mas Falgueras 
passa a ocupar la presidència de la Sala i es dissol la Mesa d’Edat. 
 
A continuació Josep Mas Falgueras  Alcalde President, cedeix el torn 
de paraula als representants de les diferents forces amb representació 
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en la corporació municipal, i en darrer lloc, pren la paraula i dirigeix 
unes paraules als regidors i a les regidores.  
 
Les intervencions produïdes són:  
 
1.-  Elisa Crehuet Wemmber, que felicita  al nou Alcalde pels bons 
resultats obtinguts a les eleccions, gairebé la meitat dels sufragis i que 
això vol dir confiança però, també responsabilitat.  
 
 
Destaca que la candidatura que ella representa ha obtingut uns bons 
resultats que la reafirmen com a segona força i que no decebran als 
seus votants. 
Dona les gràcies a l’Alcalde per haver comptat amb ells per iniciar 
converses de cara a la formació del nou govern però, creu que el seu 
lloc ara  és a l’oposició. Segueix exposant el seu discurs i expressa que 
no poden oblidar les experiències passades i que el nou Alcalde ha 
d’entendre el seu recel per formar part del govern. 
Afegeix que esperen propostes de col·laboració, i que volen 
transparència i que l’Ajuntament s’acosti als veïns i a les Entitats. 
Manifesta que li agradaria que aquesta legislatura fos la legislatura de 
l’harmonia però, que per això ha d’haver debat, es a dir, parlar i 
escoltar. Finalitza explicant que en un poblet indi quan es triat un cap, 
aquest fa la promesa de no robar, ser diligent i que no dirà mentires.  
 
2.- Josep Castells Famada, que felicitant-lo desitja al nou Alcalde tingui 
una bona legislatura. 
 
3.- Ramon Codina Vinyets, dona l’enhorabona al nou Alcalde, li desitja 
sort i que hi hagi enteniment entre els nostres pobles. 
 
4.- Josep Mas Falgueras, expressa el seu agraïment pel suport i la 
confiança dipositada per escollir-lo com Alcalde. Assumeix la 
responsabilitat amb il·lusió i amb compromís. 
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Manifesta que el municipi ha de ser el partit de tots i que li hauria 
agradat una actuació conjunta en el govern pero, ja que no és possible 
convida a tots a fer les aportacions que creguin convenients.  
Segueix dient que hi ha molts projectes sobre la taula i també molta 
feina, que confia en que aquesta legislatura es pugui treballar amb 
normalitat i no patir els ensurts d’aquest quatre anys i, poder així 
destinar totes les energies necessàries en iniciatives que facin al nostre 
municipi un lloc millor del que era fa uns anys.  
Reitera el seu agraïment i convida als presents a treballar amb il·lusió i 
eficàcia en la nova legislatura.  
 
S’incorporen a l’expedient l’acta d’arqueig extraordinari de la corporació 
entrant  annexa i l’acta en què es consigna el resultat de la 
comprovació de l’inventari  corresponent .  
 
 
 
L’alcalde aixeca a les 12,33 hores la sessió, de la qual com a secretari, 
estenc aquesta acta. 
 
        Vist i plau 
El secretari      L’alcalde 
 
 
 
 
 
 
Jordi Berenguer Valladolid  Josep Mas Falgueras 
 


