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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE LA 

CORPORACIÓ MUNICIPAL DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial, essent les 12 hores del dia 13 de juny de 

2015, es reuneixen prèvia convocatòria efectuada pel Sr. Alcalde en funcions, a 

l’objecte de celebrar la sessió constitutiva de la Corporació Municipal, els senyors: 

Francesc Bonet Nieto, Jordi Orriols Vilaró, Montserrat Torras Bajona, Francesc Xavier 

Danti Espinasa, Anna Maria Montes Cabot, Ramón Vilageliu i Relats, Pere Cabot 

Barbany, Alicia Moreno Rodríguez, Angel Exojo i Lozano, Esteve Aymà Pedrola, Jose 

Vicente Fuertes Bergua, Abraham Requena Ruiz i Agustí Gonzalo Álvarez, a l’haver 

presentat tots ells la credencial de regidor electe davant la secretaria de 

l’ajuntament. 

 

El secretari informa que de conformitat amb l’art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Règim Local, tots els electes han presentat a la 

secretaria la preceptiva declaració per la inscripció al registre de Béns Patrimonials i 

al Registre d’Activitats. 

 

Primer.— Constitució de la Mesa d’Edat.  

En compliment del que disposen els arts. 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 

juny de Règim Electoral General, i 37.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals, el secretari sol·licita al regidor electe de major edat, 

Esteve Aymà Pedrola, que passi a presidir la Mesa, acompanyat com a vocal, de la 

regidora electe de menor edat, Anna Maria Montes Cabot, per tal d’iniciar la 

constitució de la Corporació municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 

Constituïda la Mesa d’Edat, pels regidors electes de major i menor edat indicats 

juntament amb el secretari de la corporació, el senyor President declara oberta la 

sessió. 

 

Segon.— Comprovació de credencials i personalitat dels electes.  

Es comprova l’Acta de Proclamació del resultat de les eleccions municipals 

celebrades el 24 de maig de 2015, certificant el nombre de electors, de votants, de 

vots a candidatures, de vots en blanc, de vots nuls, el nombre de vots i escons 

obtinguts per cada candidatura, como també les credencials i la relació nominal de 

regidors electes pel municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, proclamant electes als de 

la següent relació nominal: 

 

Regidors electes: 

En Francesc Bonet Nieto. 

En Jordi Orriols Vilaró. 

Na Montserrat Torras Bajona. 

En Francesc Xavier Dantí Espinasa. 

Na Anna Maria Montes Cabot. 

En Ramón Vilageliu i Relats. 

En Pere Cabot Barbany. 

Na Alicia Moreno Rodríguez. 

En Angel Exojo i Lozano. 

En Esteve Aymà Predola. 

En Vicenç Fuertes Bergua. 
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En Abraham Requena Ruiz. 

En Agustí Gonzalo Álvarez. 

 

No consta la presentació de reclamació, protesta o recurs davant la proclamació.  

 

Tercer.— Jurament o promesa dels Regidors.  

 

A continuació, d’acord amb el que es disposa en el número 8 de l’article 108 de la 

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificat per la 

Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març en el moment de la presa de possessió i per 

adquirir la plena condició del càrrec de Regidor/a, els/les candidats/es electes han 

de jurar o prometre acatament a la Constitució, procedint-se per la Presidència de la 

Mesa d’Edat a formular a cada un/a dels/les candidats/es electes, la següent 

pregunta: 

 “¿Jureu o prometeu per vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de REGIDOR/A amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la 

Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”. 

Contestant  el Sr.  FRANCESC BONET NIETO, Per imperatiu legal prometo acatar 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució 

Contestant el Sr. JORDI ORRIOLS VILARÓ Per imperatiu legal prometo acatar 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució 

Contestant la Sra. MONTSERRAT TORRAS BAJONA Per imperatiu legal prometo 

acatar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució 

Contestant el Sr. FRANCESC XAVIER DANTÍ ESPINASA Per imperatiu legal prometo 

acatar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució 

Contestant la Sra. ANNA MARIA MONTES CABOT Per imperatiu legal prometo acatar 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució 

Contestant el  Sr. RAMON VILAGELIU RELATS Per imperatiu legal prometo acatar 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució. I per expressió democràtica de 

la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del 

president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions 

del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 

proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i 

sobirà. 

Contestant el Sr. PERE CABOT BARBANY Per imperatiu legal prometo acatar l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya i la Constitució. I per expressió democràtica de la 

voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i 

del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de 

setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i sobirà. 

Contestant la Sra. ALICIA MORENO RODRÍGUEZ  Per imperatiu legal prometo acatar 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució. I per expressió democràtica de 

la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del 
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president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions 

del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 

proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i 

sobirà. 

Contestant el Sr. ANGEL EXOJO LOZANO Per imperatiu legal prometo acatar 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució. I per expressió democràtica de 

la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del 

president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions 

del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 

proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i 
sobirà. 

Contestant el Sr. VICENÇ FUERTES BERGUA Per imperatiu legal prometo acatar 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució. I per expressió democràtica de 

la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del 

president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions 

del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 

proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i 
sobirà. 

Contestant el Sr. ABRAHAM REQUENA RUIZ prometo acatar l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya i la Constitució 

Contestant el Sr. AGUSTIN GONZALO ALVAREZ, Prometo complir fidelment amb les 

obligacions de regidor així com, per imperatiu legal, guardar i fer guardar la 

Constitució i l'Estatut d'Autonomia fins que pugui esdevenir un procés constituent 

que ens porti fins a la República Catalana, lliurament federada o no, que garanteixi 

els drets i serveis al 99% de la població en front dels privilegis de l'1% que a hores 

d'ara acumula el poder i la riquesa. 

La Sra. ANNA MARIA MONTES CABOT fa la pregunta al candidat Sr. Esteve Aymà i 

Pedrola 

Contestant el Sr. ESTEVE AYMÀ I PEDROLA Per imperatiu legal prometo acatar 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució. I per expressió democràtica de 

la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del 

president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions 

del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 

proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i 

sobirà. 

Quart.— Declaració de constitució de la Corporació.  

Una vegada acomplerts els tràmits preceptius el president de la Mesa d’Edat, en 

exercici de les facultats que li atorga la legislació vigent, proclama formalment 

constituïda la corporació municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Cinquè.— Elecció d’Alcalde.  

El Sr. President anuncia que seguidament  es procedirà a l’elecció del Alcalde 

recordant que de conformitat amb l’art. 196 de la LOREG poden ser candidats els 

caps de llista de cada candidatura, preguntant expressament si algú d’ells retira la 
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seva candidatura. En funció de la resposta negativa s’indica que seran candidats a 

alcalde de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, els següents regidors que 

encapçalen les corresponents candidatures, senyors: Francesc Bonet Nieto, Ramón 

Vilageliu i Relats, Esteve Aymà Pedrola, Abraham Requena Ruiz i Agustí Gonzalo 

Álvarez. 

A continuació es procedeix a la votació, que serà secreta. Es col·loca l’urna, i el 

President explica que s’haurà de posar una creu en el nom escollit dels de la 

papereta, i  introduir-la en el sobre i a l’urna. Es criden d’un en un i finalment vota 

la Mesa. Finalitzada la votació es procedeix a realitzar l’escrutini dels vots, s’obre 

l’urna essent el resultat de 13 vots emesos, 0 vots en blanc i 0 vots nuls. La votació 

a favor de cadascun dels candidats dóna el següent resultat: 

-Francesc Bonet Nieto,     obté Cinc vots afirmatius.  

-Ramón Vilageliu i Relats, obté Quatre vots afirmatius.  

-Esteve Aymà Pedrola,     obté Dos vot afirmatius 

-Abraham Requena Ruiz,  obté Un vot afirmatiu. 

-Agustí Gonzalo Álvarez,  obté Un vot afirmatiu. 

 

Finalment, al no obtenir la majoria absoluta cap dels candidats, pel President de la 

Mesa d’edat, es proclama alcalde electe de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana al Sr. Francesc Bonet Nieto, candidat que ha obtingut major nombre de 

vots populars. 

Sisè.— Jurament o Promesa i presa de possessió de l’Alcalde.  

A continuació pel President de la Mesa d’Edat, li pregunta a l‘Alcalde proclamat si 

acceptà el càrrec. El Senyor Francesc Bonet Nieto respon afirmativament, pel que 

accedint a la presidència del saló de sessions, manifesta: «Prometo por la meva 

consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde del 

Ajuntament de  Santa Eulàlia de Ronçana amb lleialtat al Rei, i guardar i fer-ne 

guardar la Constitució, como norma fonamental del Estat», i assumint els deures i 

atribucions que legalment em corresponen.  

A continuació, entre els aplaudiments dels presents, el President de la Mesa d’Edat li 

posa la banda, i l’alcalde sortint li fa entrega de la vara de comandament d’alcalde, 

prenent possessió de la mateixa com Alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, i passant 

a ocupar la Presidència del Ple de l’Ajuntament, que es abandonada pels 

components de la mesa d’edat que s’incorporen a seus respectius escons.  

 

El Sr. Alcalde, dirigeix una afectuosa salutació a tots els presents, i desprès de 

donar les gracies per l’elecció, efectua una intervenció manifestant el seu agraïment 

a tothom i la voluntat de treballar pel poble. 

 

No havent-hi més assumptes que tractar per la Presidència s’aixeca la sessió essent 

les 13,30 hores, de tot el que s’aixeca la present Acta, en el lloc i data a 

l’encapçalament indicat. 

 

L’Alcalde                                                                 El Secretari  

 

 

 

 

 


