CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT RESULTANT DE LES ELECCIONS LOCALS
CELEBRADES EL DIA 22 DE MAIG DE 2011
L’acta de la Junta Electoral de Zona, de data 25 de maig de 2011, de proclamació oficial de candidats
electes a Regidors de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, diu que els resultats de les Eleccions
Locals celebrades el dia 22 de maig de 2011, són els següents:
Número d’electors:
Número de votants:
Número de vots a candidatures:
Vots en blanc:
Vots nuls:
Vots vàlids:

1.808
1.225
1.188
22
16
1.210

Vots a candidatures:
CiU

360 vots

Regidors Electes 4

PSC-PM-GIR

327 vots

Regidors Electes 3

ERC-AM

274 vots

Regidors Electes 3

MP-CUP

138 vots

Regidors Electes 1

PP

60 vots

Regidors Electes 0

BIS-FIC

29 vots

Regidors Electes 0

Regidors Electes:
Per CiU:
-

Sixto Moreno Pascual
Antònia Amat Sabaté
Montserrat Esteve Sabaté
Ramon Vila Forn

Per PSC-PM-GIR:
-

Vicens Olivé Cols
Lluís Gumara Rigol
Sílvia Cusachs Solé

Per ERC-AM:
-

Jesús Salius Gumà
Rosa Maria Esteve Nadal
Jordi Romeu Carol

Per MP-CUP:
-

Isaac Ruana Surià

A continuació, de conformitat amb allò que disposa l’apartat número 8 de l'article 108 de la LOREG, en
el moment de la presa de possessió i per tal d'adquirir la plena condició del càrrec de regidor els
candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució, per això per part de la
Presidència de la Mesa d'Edat formula a cada un dels candidats electes la següent pregunta "Jureu o
prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
Regidor de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar
la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia com a norma
institucional bàsica de Catalunya?"
Contestant el Sr. Sixto Moreno Pascual diu:
Contestant la Sra. Montserrat Esteve Sabaté diu:
Contestant el Sr. Ramon Vila Forn diu:
Contestant el Sr. Vicens Olivé Cols diu:
Contestant el Sr. Lluís Gumara Rigol diu:
Contestant el Sr. Sílvia Cusachs Solé diu:
Contestant el Sr. Jesús Salius Gumà diu:
Contestant el Sr. Rosa Maria Esteve Nadal diu:
Contestant el Sr. Isaac Ruana Surià diu:

Contestant el Sr. Jordi Romeu Carol diu:
Contestant la Sra. Antònia Amat Sabaté diu:

Sí, prometo.
Sí, prometo.
Sí, prometo.
Sí, prometo.
Sí, prometo.
Sí, prometo.
Per imperatiu legal, sí prometo.
Per imperatiu legal, sí prometo.
Ho prometo per imperatiu legal, alhora que
com a representant de la candidatura Més
Poble CUP ens comprometem a estar al servei
de Sant Pere de Riudebitlles i la seva gent, i a
treballar per la defensa dels drets socials i
nacionals del poble català.
Per imperatiu legal, sí prometo.
Sí, prometo.

Posteriorment, la Presidència declara constituïda la Corporació Municipal de Sant Pere de Riudebitlles,
de conformitat amb la LOREG, les normes de procediment d’aquest acte i els resultats de les eleccions
celebrades el passat dia 22 de maig de 2011.
La Presidència assabenta als assistents que es poden manifestar lliurament amb tot allò que creguin
convenient sobre causes possibles d'incompatibilitat, incapacitat o inelegibilitat per l'exercici del càrrec
que pugui afectar als regidors, segons els articles 6, 7, 8, 177 i 178 de la LOREG.

Com que no s'ha fet cap denúncia de causa d'incompatibilitat que pogués haver sobreviscut abans del
dia de les eleccions, la Sra. Presidenta declara constituït definitivament l'Ajuntament, sota la seva
Presidència accidental, i integrat per tots els Regidors Electes que han concorregut a aquest acte.
Seguidament, la Presidència disposa es procedeixi a l'elecció de l'Alcalde, de conformitat amb el que
disposa la Llei Electoral, i jo, el Secretari, reitero el contingut de l'article 196 de l'esmentada Llei, el qual
fa referència a les normes d'elecció d'Alcalde i que primerament s'ha de determinar qui dels possibles
candidats desitgen de ser-ne.
La Presidència estableix que es procedeixi a la lectura dels noms dels caps de llista de cada partit, i
que els nomenats manifestin si desitgen o no ser proclamats candidats a Alcalde.
Un cop llegits els noms dels quatre possibles candidats, contesten que sí, és a dir, accepten i
presenten la seva candidatura en Sixto Moreno Pascual del partit de Convergència i Unió, en Vicens
Olivé Cols del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal - Grup Independent Riudebitlles,
en Jesús Salius Gumà del partit Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal i n’Isaac Ruana
Surià del partit Més Poble - Candidatura d'Unitat Popular.
En conseqüència, la Presidència declara candidats, al Sr. Sixto Moreno Pascual, al Sr. Vicens Olivé
Cols, al Sr. Jesús Salius Gumà i al Sr. Isaac Ruana Surià, que encapçalen les llistes dels partits de
Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal - Grup Independent
Riudebitlles, Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal i Més Poble - Candidatura d'Unitat
Popular, respectivament.
Pel que fa a l'elecció de l'Alcalde, jo el Secretari, explico que cada elector haurà d'introduir la papereta
amb el nom del candidat que triï com a Alcalde dins del sobre que se l'hi ha facilitat. Igualment diu que
com que el nombre legal de membres de la Corporació és d'onze, la majoria absoluta necessària per a
ésser escollit Alcalde és de sis vots.
Els senyors Regidors són cridats, un a un, a dipositar el sobre a la urna que hi ha al centre de la taula,
a continuació es fa l'escrutini dels vots amb el següent resultat:
Paperetes que elegeixen Alcalde al Sr. Sixto Moreno Pascual:
Paperetes que elegeixen Alcalde al Sr. Vicens Olivé Cols:
Paperetes que elegeixen Alcalde al Sr. Jesús Salius Gumà:
Paperetes que elegeixen Alcalde al Sr. Isaac Ruana Surià:
Paperetes en blanc:
0
Paperetes no vàlides: 0

4
3
3
1

Seguidament, la Presidència manifesta que al haver obtingut la majoria absoluta dels vots dels regidors
de la Corporació, el Sr. Sixto Moreno Pascual és proclamat Alcalde de l'Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles.
Un cop complert aquest procediment es formula la següent pregunta a l’Alcalde electe:

PRESA DE POSSESSIÓ
Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, i 40
núm. 2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, per part de la
Sra. Presidenta de la Mesa d'Edat es formula al Sr. Sixto Moreno Pascual, la següent pregunta:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
d'Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar
la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia com a norma
institucional bàsica de Catalunya?"
Contestant el Sr. Sixto Moreno Pascual diu:

Sí, prometo.

Havent estat elegit Alcalde d’aquest Ajuntament el Sr. Sixto Moreno Pascual, se li dona la possessió de
l’Alcaldia i se’l convida a ocupar la Presidència.

