
ACTA D’11 DE JUNY DE 2011  DE SESSIÓ PÚBLICA                                                     
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
Identificació de la sessió  
Caràcter: extraordinària 
Número: 11/2011 
Data: 11 de juny de 2011    
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari: 13:00 hores a 13:45 hores 
 
 
A Llobera, el dia 11 de juny de 2011, essent les tretze hores, a l’Ajuntament de 
Llobera, 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 pel Reial Decret 2568/8, de 28 de novembre, compareixien els regidors 
electes elegits en les últimes eleccions locals del 22 de maig de 2011, que 
seguidament es relacionen. 
 

� Josep Colell i Solé 
� Jaume Badia i Satorra 
� Guillem Nadal i Villanueva 
� Rossend Davins i Pujols 
� Joan Vendrell i Segués 

 
Que constitueixen la majoria absoluta legal dels regidors electes, essent aquest 
cinc, amb l’objecte de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució 
del nou Ajuntament. 
 
Acte seguit es procedeix a formar la Mesa d’Edat, per la qual cosa s’invita  al 
regidor electe de major edat, Sr. Josep Colell i Solé, i el regidor de menor edat, 
Sr. Rossend Davins i Pujols, presents en aquest acte, ocupin el lloc reservat a 
l’objecte de formar la Mesa d’Edat. Serà presidida pel regidor de major edat i de 
la qual serà secretària la de la Corporació, segons estableix l’article 195.2 de la 
Llei Orgànica del Règim Electoral General vigent i art. 37.2 del ROF, els quals 
passen a ocupar ell lloc destinat a l’efecte, quedant constituïda la Mesa d’Edat 
de la següent manera:  
 

� President: El regidor Josep Colell i Solé 
� Vocal: El regidor Rossend Davins i Pujols 
� Secretària: Esther Garrido Hernández, secretària de la Corporació. 

 
Seguidament el president de la Mesa d’Edat declara oberta la sessió per la 
constitució del nou Ajuntament de Llobera. 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. 
 
En aquest moment passa a presidir la Mesa el regidor Rossend Davins.  



A continuació es procedeix per part dels membres de la Mesa d’Edat a la 
comprovació de les credencials presentades i a l’acreditació de la seva 
personalitat. Tot seguit, tenint present la totalitat dels regidors electes, que 
aquests han formulat declaració sobre possibles causes d’incompatibilitats 
sobrevinguda, s’obté com a resultat que als regidors electes no els hi afecta 
cap causa d’incompatibilitat. 
 
El president de la Mesa, no havent-hi cap regidor afectat per causa 
d’incompatibilitat, declara constituïda la Corporació procedint al jurament o 
promesa de tots els regidors, seguint la fórmula establerta pel Reial Decret 
707/79 següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament Llobera, amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així 
com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” amb el següent resultat  
 
Senyor Guilllem Nadal i Villanueva, sí ho juro, 
Senyor Jaume Badia i Satorra, ho prometo per imperatiu legal, 
Senyor Josep Colell i Solé, ho prometo per imperatiu legal, 
Senyor Rossend Davins i Pujols, sí ho prometo, 
Senyor Joan Vendrell i Segués, sí ho prometo, 
 
 
Seguidament, un cop constituït el nou Ajuntament es procedeix a l’elecció de 
l’alcalde. El president de la Mesa demana a cadascun dels regidors que han 
encapçalat si presenten la seva candidatura a l’alcaldia. L’única candidatura 
presentada és la del Sr. Josep Colell i Solé. 
 
Acte seguit es procedeix a la votació en la qual surt elegit per unanimitat el 
senyor Josep Colell i Solé, amb el següent resultat: 
 

� Vots al favor: 5 
� Abstencions: 0 

 
 
A continuació, i de conformitat amb els articles 108 apartat 8è. de la Llei 
Orgànica del Règim Electoral General, art. 18 del Reial Decret Legislatiu 
781/86, de 18 d’abril i art.40.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Sr. Josep Colell i Solé, pren possessió 
del càrrec d’alcalde formulant jurament. 
 
“Jureu o prometeu per  la vostra consciència i  honor complir fidelment les 
obligacions  del càrrec d'alcalde  de l'Ajuntament de Llobera, amb lleialtat al 
Rei, i respectar  i fer  respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya?”  
 
Contestant el senyor Josep Colell i Solé, sí ho prometo per imperatiu legal.  
 



El president de la Mesa d’Edat manifesta al Sr. alcalde que pot ocupar la 
presidència i li dona el bastó de comandament de l’Ajuntament de Llobera. 
 
Seguidament l’alcalde dirigeix unes paraules de salutació als seus companys 
de la Corporació. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
 

L’alcalde                                                       Els regidors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La secretària 
 
 
 


