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Als Garidells, essent les 9:00 hores del dia quinze de juny de dos mil dinou,
es reuneixen a la sala de plens d’aquest ajuntament:
Sr. Jorge Gállego Paz
Sr. Francisco Dols Nasarre
Sra. Isabel Souto Cayón
Sr. Roger Dueso Canals
Sr. Marc Bigordà Prió
Els quals han estat proclamats regidors electes per la Junta Electoral de
Zona com a resultat de les eleccions celebrades el passat dia vint-i-sis de
maig de dos mil dinou, assistint el Sr. Francesc Pros Francesch, Secretari
de l’Ajuntament a objecte de celebrar sessió constitutiva de l’Ajuntament a
l’empara del previst a l’art. 195 i següents de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General de 19 de juny de 1985. Tots els proclamats han efectuat
la corresponent declaració d’interessos i han presentat la credencial de
regidor electe a la Secretaria General de la Corporació, conforme a l’art. 7
del ROF.
Els regidors presentats són la totalitat de persones proclamades per la
Junta Electoral de Zona. No en falta cap.
A l’hora indicada es procedeix a formar la Mesa d’Edat, constituïda pel Sr.
Jorge Gállego Paz i el Sr. Marc Bigordà Prió, regidors de major i menor
edat dels electes presents, ocupant la Presidència el primer d’ells i actuant
de Secretari de la Mesa el que ho és de l’Ajuntament.
A continuació, per ordre de la Presidència, es dona compte de les
disposicions referents a l’acta de constitució del nou Ajuntament, de la
resolució de la JEC núm. 485/2019, així com del resum general de les
eleccions a regidors i la relació dels que han estat proclamats electes per
cadascuna de les llistes i han obtingut llocs. La relació és com segueix:
Jorge Gállego Paz
Francisco Dols Nasarre
Isabel Souto Cayón
Roger Dueso Canals
Marc Bigordà Prió

Tots Som Garidells-AM
Tots Som Garidells-AM
Tots Som Garidells-AM
Tots Som Garidells-AM
Tots Som Garidells-AM

Examinades per la Mesa d’Edat les credencials presentades i comprovada
la personalitat dels assistents, tenint present que hi ha nou regidors electes
que representen la totalitat dels proclamats que corresponen a aquest
Ajuntament, el President de la Mesa declara constituïda la Corporació i tot
seguit els seus membres presten el jurament o promesa en compliment del
RD 707/79, de 5 d’abril en relació amb l’art. 108.8 de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General, sota la formula:
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“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar
la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”
Jorge Gállego Paz
Francisco Dols Nasarre
Isabel Souto Cayón
Roger Dueso Canals
Marc Bigordà Prió

“Si, prometo, per imperatiu legal”
“Si, prometo, per imperatiu legal”
“Si, prometo”
“Si, prometo”
“Si, prometo, per imperatiu legal”

Seguidament té lloc l’elecció de l’Alcalde, de conformitat amb els preceptes
legals que ho regulen. El president demana al regidor que han encapçalat
la llista electoral com a regidor amb més vots a les eleccions, si presenten
la seva candidatura a l’Alcaldia, respon afirmativament el següent:
Mar Bigordà Prió
Previ a la votació, el senyor President demana si aquesta es vol fer a mà
alçada, nominal o secreta. Tots els membres de la Corporació acorden per
unanimitat, que sigui a mà alçada.
A continuació es sotmet a votació les candidatures presentades, que dona
el següent resultat:
Vots a favor del candidat Sr. Marc Bigordà Prió, 5 (cinc) els del partit polític
de: Tots Som Garidells-AM
Llegida la votació, es troba conforme.
Vist el resultat de la votació i atès que el regidor Sr. Marc Bigorda Prió ha
obtingut la unanimitat de vots dels membres de la Corporació, el president
de la Mesa proclama Alcalde Electe a aquest Ajuntament a
Marc Bigordà Prió.
Estant present l’Alcalde electe i a petició de la Mesa, manifesta que
accepta el càrrec pel que ha estat elegit, pren possessió del mateix i es
ratifica amb la promesa efectuada en el càrrec de regidor.
Tot seguit l’alcalde electe agraeix la confiança que se li ha dipositat al propi
temps que agraeix als regidors electes la feina feta durant els últims quatre
anys, fent esment que en el futur immediat es continuarà treballant en la
mateixa línia de la legislatura passada. En aquest acte dona la benvinguda
a la nova regidora la Sra. Isabel Souto Cayón. Per últim fa extensible
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l’agraïment als treballadors municipals Marta Cajide (anterior Secretaria),
Stella Leal, Josep Mª Boada i a l’actual Secretari.
Pren la paraula la regidora Sra. Isabel Souto Cayón, agraint a tot el
consistori la confiança que li han mostrat i pel fet de fer-la sentir part del
poble.
I no havent-t’hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió essent
les nou hores quinze minuts, de tot el qual s’estén la present acta, que
serà transcrita al llibre de plens, que signa l’Alcalde, amb mi que
CERTIFICO.
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