
 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL 15 DE JUNY DE 2019 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Extraordinària 
Número: 7/2019 
Data: 15 de juny de 2019 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
Horari:11:00h – 11:30h 
 
Desenvolupament de la sessió 

Reunits al saló de sessions d’actes de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès, a les onze 

hores, del dia 15 de juny de 2019,  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 26 de maig de 2019, que seguidament es 

relacionen. 

Benjamí Puig Riu 
Jaume Llorens Patau  
Florenci Rosells Capdevila 
Manel Alós Creus 
Joan Codina Vila 
 
Secretària: Aida Molner Pejoan 
 
El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la 

legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents: 

 

a) Constitució de la Mesa d'edat formada pels Regidors electes de major i menor 
edat. 

b) Acreditació dels regidors electes davant la Mesa d’edat, mitjançant la 
presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el 
Document Nacional d’Identitat 

c) Jurament o promesa del càrrec de regidor mitjançant la fórmula legalment 
prevista d’acatament de la Constitució. 

b )  Elecció de l'Alcalde de la Vila 
d) Jurament o promesa del càrrec d’Alcalde mitjançant la fórmula legalment 

prevista d'acatament de la Constitució. 
 



 

 

 
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 es convida a que el 

regidor electe de major edat, Sr. Florenci Rosells Capdevila, i el regidor de menor edat, 

Sr. Benjamí Puig Riu 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 Secretari el 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 Florenci Rosells Capdevila 
 Vocal: El regidor Benjamí Puig Riu 
 Secretària: Aida Molner Pejoan, Secretària de la Corporació. 

 
Seguidament el President de la Mesa d’Edat declara oberta la sessió per la constitució 

del nou Ajuntament de Pinell de Solsonès.  

A continuació la Secretària, per ordre del President de la Mesa d’Edat, dona lectura a les 

disposicions aplicables a la constitució del nou Ajuntament, així com el resum general de 

les eleccions a regidors i la relació dels que han estat proclamats electes per cadascuna 

de les llistes. 

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. 

Seguidament no havent cap regidor afectat per causa d’incompatibilitat es procedirà a la 

formulació del jurament o promesa d’acatament de la Constitució legalment exigit, per la 

qual es convida a tots els regidors a posar-se dempeus i es procedeix a la lectura de la 

fórmula legal de jurament o promesa, llegint a continuació, de forma individualitzada els 

noms de tots els regidors electes, als efectes de que responguin: “ si ho juro o si ho 

prometo”. 

 

El president formula la pregunta de jurament davant dels membres d’edat de la mesa: 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 

càrrec de regidor de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 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  Florenci Rosells Capdevila, Si ho prometo  
  
Senyor Benjamí Puig Riu, Si ho prometo per imperatiu legal i per l’expressió democràtica 
de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república 
catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya 
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. 
 
 
El president de la mesa formula la pregunta davant la resta de membres de la corporació 
local: 
 
Jaume Llorens Patau, Si ho prometo 
 
Manel Alós Creus, Si ho prometo 
 
Joan Codina Vila, Si ho prometo 
 
 
 
Seguidament un cop constituït el nou Ajuntament es procedeix a l’elecció de l’Alcalde de 
Pinell de Solsonès, de conformitat amb el procediment previst per l’article 196 de la Llei 
Orgànica del Règim Electoral General, mitjançant la votació a mà alçada.  El president de 
la Mesa demana a cadascun dels regidors si presenten la seva candidatura a l’Alcaldia. 
L’única candidatura presentada és la del Sr. Benjamí Puig Riu. 
 
Acte seguit es procedeix a la votació en el qual surt elegit per unanimitat el Sr. Benjamí 
Puig Riu. 
 
 
A continuació, i de conformitat amb l’ article 108 apartat 8è de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General, article 18 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril i article 40.2 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Sr. 
Benjami Puig Riu, pren possessió del càrrec d’Alcalde formulant jurament. 
 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès 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?” 
 
Contestant el Sr. Benjami Puig Riu, si ho prometo per imperatiu legal. 
 
 
Vist el resultat obtingut, el Sr. Florenci Rosells Capdevila, President de la Mesa d’Edat 
PROCLAMA ALCALDE de l’Ajuntament de Pinell de Solsonès al Sr. Benjami Puig Riu.. 
 



 

 

El President de la Mesa d’Edat, el Sr. Florenci Rosells Capdevila, dona la vara de 
l’alcaldia al Sr. Benjamí Puig Riu. 
 
Seguidament l’Alcalde dirigeix unes paraules de salutació i agraïment que es detallen a 
continuació: 
 
“ Agafo la vara amb la mateixa il·lusió i ganes del primer dia. Primer vull donar les gràcies 

a tots els veïns i veïnes per la confiança que m’ han donat. Això és l’aval de la feina feta. 

Gràcies també als companys del consistori.  

Miraré de tirar endavant totes les iniciatives amb igualtat per a tothom posant èmfasi amb 

la cohesió social del municipi, continuant amb la col·laboració a les festes, aplecs i 

cursets del municipi. A nivell de país, com Ajuntament, lluitarem per fer tot el possible per 

continuar treballant en l’assoliment de la República Independent Catalana. 

Finalment vull tenir un especial record pel  Josep Colell que aviat farà un any que ens va 

deixar i que segur que des d’on sigui estaria content de que tornés a ser Alcalde. I per 

últim vull fer un especial agraïment a la meva família que sempre ha estat al meu costat, i 

en especial a la Júlia i a la Paula que avui estan aquí presents.” 

 

 
Seguidament el president aixeca la sessió a les 11:30h, de la qual estenc la present acta 
que com a secretària certifico. 
 
 
L’Alcalde                                               La Secretària 
 


