
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU 
AJUNTAMENT DEL DIA 15 DE JUNY DE 2019 
 
A Vall-llobrega, essent les dotze hores del dia 15 de juny de 2019, concorren a la Sala 
d’Actes d’aquest ajuntament de Vall-llobrega els regidors electes en les Eleccions 
Locals celebrades el dia 26 de maig d’enguany, prèvia citació de conformitat amb els 
articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General 
vigent i l’article 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, que 
seguidament es relacionen segons han estat entregades les respectives credencials a la 
secretaria d’aquest ajuntament: 
 
REGIDORS ASSISTENTS 
 
RUFINO GUIRADO IRUELA..................   JxCat 
OSCAR IZQUIERDO FABÀ..................... JxCat 
ENCARNA PALLÍ JUSCAFRESA........... JxCat 
GEMMA JULIÀ TEJEDOR...................... JxCat 
JESÚS VIEYTES BONMATÍ...................   JxCat 
VICENÇ CEBRIÀ I PEIX......................... ERC 
SUSANNA GARCIA BRAMLEY............ ERC 
 
Els Regidors assistents que constitueixen la majoria absoluta dels regidors electes, ja 
que essent aquests set, han concorregut tots a la sessió amb objecte de celebrar Sessió 
pública de constitució del nou Ajuntament d’acord amb el que disposa l’article 195 i 
següents de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny. 
 

FORMACIÓ DE LA MESA 
 

Acte seguit es procedeix a formar la Mesa d’Edat, integrada pels electes de major i 
menor edat, presents en l’acte, i de la qual serà secretària la de l’Ajuntament, segons 
disposa l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, i l’article 37.2 del ROF,  
quedant constituïda la Mesa d’Edat de la següent manera: 
 
PRESIDENT:  Vicenç Cebrià i Peix. 
VOCAL: la senyora Gemma Julià.  
SECRETÀRIA: la senyora Pilar Blasco i Prim, secretària de l’Ajuntament. 
 
Seguidament el President de la Mesa d’Edat declara oberta la sessió per a la constitució 
del nou Ajuntament de Vall-llobrega. A continuació la secretària, per ordre del 



President de la Mesa d’Edat dóna lectura a les disposicions aplicables a la constitució 
del nou Ajuntament, entre elles, les contingudes a l’article 195 de la LOREG vigent i a 
l’article 37 del ROF. 
Acte seguit la secretària llegeix els noms i cognoms dels regidors electes i dóna trasllat 
de les credencials dels regidors als membres de la Mesa d’Edat els quals procedeixen a 
la seva comprovació i a la comprovació de la identitat dels regidors. Donades per 
comprovades dites credencials, el President de la Mesa convida als regidors electes a 
que exposin en aquest acte si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda 
amb posterioritat a la seva proclamació, tal com estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 
de la LOREG vigent núm. 5/85 de 19 de juny, als quals dóna lectura la secretària. 
Resultant que cap dels reunits ve afectat per cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda. 
 
Seguidament la secretària posa en coneixement de la Mesa d’Edat que els regidors 
electes, de conformitat amb el que disposa l’apartat 5è de l’article 75 de la Llei 7/85 de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada en aquest punt per 
l’article 4 de la Llei 9/91 de 22 de març, han formulat en aquest punt declaració sobre 
causes de possibles incompatibilitats sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que 
els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics. 
 
El President de la Mesa, no havent-hi cap regidor afectat per causa d’incompatibilitat i, 
per tal que adquireixin la plena condició del càrrec de regidor, indica que cadascú dels 
regidors electes han de prestar el jurament o promesa d’acatament de la Constitució, de 
conformitat amb l’apartat 8è de l’article 108 de la LOREG vigent. 
 
Seguidament el President de la Mesa declara CONSTITUÏT el nou ajuntament de Vall-
llobrega, en concórrer la totalitat dels regidors electes, en la forma següent: 
 
RUFINO GUIRADO IRUELA..................   JxCat 
OSCAR IZQUIERDO FABÀ..................... JxCat 
ENCARNA PALLÍ JUSCAFRESA........... JxCat 
GEMMA JULIÀ TEJEDOR...................... JxCat 
JESÚS VIEYTES BONMATÍ...................   JxCat 
VICENÇ CEBRIÀ I PEIX......................... ERC 
SUSANNA GARCIA BRAMLEY............ ERC 
 
 
 
 
 
 



 
 

ELECCIÓ D’ALCALDE 
 

Una vegada constituïda la Corporació, la secretària, per ordre del president de la Mesa 
d’Edat dóna lectura a les normes reguladores de l’elecció d’Alcalde contingudes en 
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/55, de 19 de juny, les quals estableixen el següent: 
 
-Poden ser candidats els regidors que encapçalin cadascuna de les llistes. 
-El que obtingui la majoria absoluta de vots serà proclamat Alcalde. 
-La votació es pot fer en paperetes secretes. 
 
El regidor que encapçala la llista de JxCat és l’únic que es presenta per votació a 
l’Alcaldia 
 
RUFINO GUIRADO IRUELA................... JxCat 
 
Seguidament s’efectua la votació secreta i realitzat l’escrutini, es produeix el resultat 
següent: 
 
-Vots emesos                                                    set                                        7 
-Vots vàlids                                                      set                                        7 
 
D’aquests set vots vàlids cinc són vots a favor del senyor Rufino Guirado Iruela, dos  
són abstencions. 
 
En conseqüència, essent set el nombre de regidors, ha obtingut cinc vots el senyor 
Rufino Guirado i Iruela, i  és  així proclamat Alcalde pel President de la Mesa d’Edat. 

 

PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE 

Acte seguit, i de conformitat amb els articles 108 .8 de la LOREG, articles 18 del Reial 
Decret Legislatiu 781/86 de 18 d’abril i article 40.2 del ROF, el senyor Rufino Guirado 
Iruela pren possessió del càrrec d’alcalde prometent la fórmula corresponent: 

El president de la Mesa d’edat manifesta al senyor Alcalde que pot ocupar la 
presidència i li fa entrega del bastó de comandament. 



La Secretaria, una vegada constituït el nou Ajuntament, fa entrega de l’acta d’arqueig 
que, amb caràcter extraordinari s’ha subscrit als efectes previstos a l’article 36.2 del 
ROF. 

Complert l’objecte de la convocatòria l’Alcalde fa ús de la paraula i s’adreça als 
membres del Consistori i als assistents a l’acte dirigint unes paraules d’agraïment i 
d’objectius pel proper mandat. 

 
Seguidament, el senyor Alcalde President aixeca la sessió, essent les tretze hores  
 
Vist i Plau        En dono fe 
L’Alcalde       La Secretària 
 
 

 

 


