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ACTA DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’ENTITAT MUNICIPAL 

DESCENTRALITZADA DE BAIASCA 

 

 

 

 

LLOC: Oficina de l’EMD de Baiasca.    

 

DATA: 20 de juliol de 2019. 

 

CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA. 

 

SESSIÓ: 04/2019. 

 

HORA INICI:  11:40 h. 

 

HORA FINALITZACIÓ:  12:00 h. 

 

MEMBRES ASSISTENTS:  

President: Jordi Fillet Carrera 

Vocals: Ester Sánchez Gómez 

  Carles Jansat Carrera 

 

MEMBRES ABSENTS: 

  Cap 

 

SECRETÀRIA – INTERVENTORA: 

 Núria Agulló Salvà. 

 

 

 

 

 

Reunits a l'Oficina de l'EMD de Baiasca a les 11:40 hores, del dia 20 de juliol de 

2019, per a donar compliment a l’article 199 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 

juny, del règim electoral general, i procedir a la constitució de la Junta Veïnal de 

l'Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca i al nomenament de l’Alcalde Pedani, 

després de la celebració el dia 26 de maig de 2019 de les eleccions convocades pel 

Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions locals i a les 

assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019; compareix l’Alcalde Pedani, 

elegit directament pels veïns: 

 

 Alcalde Pedani electe: Sr. Jordi Fillet Carrera. 
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Els representants de cadascuna de les candidatures han designat, d’entre els 

electors de l’Entitat Municipal Descentralitzada, als qui han de ser Vocals, i s’han 

tramès aquests noms a la Junta Electoral de Zona, essent els següents:  

 

 — Sr. Carles Jansat Carrera. 

 — Sra. Ester Sánchez Gómez. 

 

La Secretària - Interventora té la documentació a la què fa referència l’article 36.2 

del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, és a dir, l'acta 

d'arqueig i la documentació relativa a l'inventari del patrimoni de l'Entitat Municipal. 

 

Declarada oberta la sessió, de conformitat amb l’article 195.2 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, i l'article 37.2 del Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es procedeix a constituir la Mesa 

d’Edat integrada pels elegits de major i menor edat, presents en l’acte, actuant com 

a Secretària qui ho sigui de l’entitat, quedant integrada per: 

 

 

 — Sra. Ester Sánchez Gómez, membre de la Junta Veïnal de major edat, 

 com a Presidenta. 

 — Sr. Jordi Fillet Carrera, membre de la Junta Veïnal de menor edat, com a 

 vocal. 

 — Sra. Núria Agulló Salvà, Secretària - Interventora de l’Entitat. 

 

 

Una vegada comprovades les declaracions sobre causes de possible 

incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o 

els pugui proporcionar ingressos econòmics, a les què fa referència l’article 75.7 de 

la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local, la Sra. 

Presidenta de la Mesa d’Edat convida als vocals electes a què expressin en aquest 

acte qualsevol incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva 

proclamació, sense que per part d'ells hi hagi manifestació alguna. 

 

Acte seguit, per part de la Presidenta de la Mesa d’Edat, es procedeix a la lectura 

del jurament o promesa d'acatament a la Constitució, en compliment de l'article 

108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 

establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, pel qual s’estableix la fórmula 

de jurament en càrrecs i funcions públiques, del tenor literal següent: 

 

«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de Vocal de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca, 

amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental 

de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?». 
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Cadascun dels Vocals emet el seu jurament o promesa, de la manera següent: 

 

 

 - Sr. Carles Jansat Carrera : «Sí, ho prometo»  

 - Sra. Ester Sánchez Gómez : «Sí, ho prometo»  

 

 

Seguidament, la Mesa d'edat comprova la credencial presentada per l'Alcalde 

Pedani electe Sr. JORDI FILLET CARRERA, així com l'acreditació de la seva 

personalitat. 

 

 

Immediatament, el Sr. Alcalde Pedani pren possessió del seu càrrec, tot prestant la 

següent declaració d'acatament a la Constitució, del tenor literal següent: 

 

 

«Jureu o prometeu per vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 

del càrrec de President de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca, amb 

lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 

l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?». 

 

 

L'Alcalde Pedani electe emet el seu jurament o promesa, de la manera següent: 

 

 

- « Per imperatiu legal, ho prometo per la República catalana i pels veïns i 

veïnes de Baiasca» 

 

 

Posteriorment, l’Alcalde Pedani assumeix la presidència, quedant dissolta la Mesa 

d’Edat, i tot agraint el seu nomenament dóna les gràcies als vocals per tornar a 

acceptar el càrrec durant quatre anys més per treballar pel poble.  

 

Sense res més a tractar, una vegada constituïda la Junta Veïnal de l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de Baiasca, s’aixeca la sessió essent les dotze hores. 

 

I perquè quedi constància del què s’ha tractat, expedeixo la present, d’ordre i amb 

el vistiplau del Sr. Alcalde Pedani, a Baiasca, 20 de juliol de 2019. 

 

 

La Secretària       Vist i plau 

        El President   

 

 

 

        Jordi Fillet Carrera 
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