
CIRCULAR DE SECRETARIA 5/2015 
 
 
Circular de Secretaria: 5/2015 
Assumpte: Constitució de l’ajuntament. 
 
 
Per tal de procedir a la constitució de la Corporació és necessari que es duguin a terme les 
següents actuacions: 
 
1.Formulació de declaracions de béns i d’activitats dels regidors/res electes: 
 
Un cop es tinguin les credencials de cada regidor/a electe/a, aquests/es ostenten el dret a 
prendre possessió del seu càrrec previ jurament o promesa d’acatament a la Constitució  i 
presentació de les declaracions de béns i activitats. 
 
Igualment la credencial obtinguda s’ha de presentar a la Secretaria de l’Ajuntament per a la 
seva comprovació amb el DNI i l’acta de proclamació, d’aquesta manera es facilita la tasca de 
la mesa d’edat durant el dia de la sessió de constitució de la Corporació. 
 
La Llei de bases i de règim local, imposa als regidors electes l’obligació de formular abans de 
la pressa de possessió, dues declaracions: 
 

- Declaració sobre possibles incompatibilitats i sobre activitats que els proporcioni o 
pugui proporcionar ingressos econòmics. 
 

- Declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, 
amb informació de les societats  per eles participades i de les liquidacions dels 
Impostos de la Renta, Patrimoni i Societats (per tant, les liquidacions d’aquests 
impostos s’han de presentar i publicar anualment). 

 
Us trametrem un correu electrònic amb el formulari d’aquestes declaracions annex per tal 
d’omplir-les i a posteriori, trametre-les al departament de secretaria per a la seva impressió en 
paper oficial. Posteriorment li demanem que es posi en contacte amb aquest mateix 
departament per tal d’agendar el dia i hora per a la seva signatura, davant del Secretari de la 
Corporació. 
 
*Per qualsevol problema no dubteu en posar-vos en contacte amb el departament de Secretaria. 
 
L’emissió d’aquestes declaracions s’ha de produir: 
 

a. abans de la presa de possessió 
b. quan es cessi en el seu càrrec 
c. quan es modifiquin alguna/es de les circumstàncies contingudes en aquestes. 

 
Us recordem que és un requisit indispensable per a la presa de possessió del càrrec de 
regidor/a de la Corporació.  
 
Aquestes declaracions un cop complimentades passen a incorporar-se al corresponent 
registre públic i s’hauran de publicar en la seu electrònica de l’Ajuntament de Berga, d’acord 
amb el que es preveu a la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern.  
 
 
2. Constitució de l’Ajuntament: 
 



El nou Consistori sorgit com a conseqüència de les eleccions celebrades el passat dia 24 
d’abril de 2014 s’ha de constituir en sessió pública, el vintè dia posterior a la celebració de les 
eleccions, per tant doncs el proper dissabte dia 13 de juny.  
 
L’hora del Ple extraordinari de constitució de l’Ajuntament és a les 12 hores. 
 
Lloc la Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga.  
 
 
3. Quòrum de constitució: 
 
Per a la vàlida constitució de la sessió és necessari que hi concorrin la majoria absoluta del 
regidors electes (per tant 9 regidors) en cas contrari, s’hauria de celebrar la sessió dos dies 
després quedant constituïda la Corporació sigui quin sigui el número de regidors presents. En 
aquesta mateixa sessió s’ha de procedir a l’elecció de l’Alcalde/ssa-President/a. 
 
 
4. Constitució mesa d’edat: 
 
Per poder-se dur a terme la sessió constitutiva és necessari que es formi la mesa d’edat.  
 
Aquesta estarà integrada pels regidors/res electes de major i menor edat presents en la 
sessió, i de la que actuarà com a secretari el que ho sigui de la Corporació. 
 
La funció de la mesa és la comprovació de les credencials presentades en base a les 
certificacions enviades per part de la Junta Electoral de Zona a l’Ajuntament confrontat amb el 
DNI de cada electe/a, operació que es pot ja haver facilitat prèviament davant del Secretari 
Municipal. 
 
Seguidament, serà davant la mesa que els regidors aniran jurant o prometen acatar la 
Constitució. El jurament és un requisit indispensable per adquirir plenament la condició de 
regidor de l’Ajuntament. En aquest sentit, el regidor/a electe/a ha de respondre 
afirmativament a la fórmula prevista responent: “si prometo” o “si juro”. Sens perjudici que es 
pugui incorporar l’addició “per imperatiu legal”. En qualsevol cas, el Tribunal Constitucional ha 
deixat molt clar que aquest jurament o promesa, no comporta una adhesió ideològica o una 
conformitat total amb el seu contingut. 
 
 
5. Elecció de l’alcalde/essa: 
 
Realitzades les actuacions anteriors, tindrem constituït el nou Ajuntament. Per tant, 
seguidament es procedirà a l’elecció de l’Alcalde/essa que serà escollit per part dels 
regidors/es que acaben d’adquirir aquesta condició. 
 
Únicament poden ser candidats/es els regidors/es que encapçalin les seves corresponents 
llistes. 
 
Per ser escollit Alcalde/essa, és necessari que la obtenció de la majoria absoluta dels vots en 
primera votació. 
 
Si no s’obté aquesta majoria per cap dels candidats/es, serà proclamat Alcalde/essa, sense 
necessitat de realitzar una segona votació, el regidor/a que encapçali la llista que hagi 
obtingut el major número de vots, i en cas d’empat, es resoldrà mitjançant sorteig. 
 



Realitzada la proclamació de l’alcalde/essa electe/a, aquest/a haurà prendre possessió del 
càrrec, havent de jurar o prometre de nou la constitució però ara com alcalde/essa, 
l’acatament a la constitució tal i com ja s’ha comentat anteriorment per a la pressa de 
possessió dels regidors/res.  
 
 
Cordialment, 
 
Berga, 2 de juny de 2015 
 
El secretari 
 
 
 
 
 
Antoni Pérez i Zúñiga 
 


