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Resum d’un acte de presa de possessió 

 

Les frases següents descriuen situacions i processos que són simptomàtics del 

posicionament de l’organització o unitat davant de l’aprenentatge i el coneixement. Pensant 

en la realitat quotidiana de la teva pròpia experiència: 

 
1. Formació de la mesa d’edat, composta per 3 persones (el regidor més gran, el més 

jove i el secretari municipal). 

 

2. La mesa d’edat comprova les credencials dels regidors. 

 
3. Si hi són presents la majoria dels regidors, es declara constituïda la corporació. 

 
4. El president de la mesa d’edat concedeix la paraula al secretari, amb la finalitat que 

cridi els regidors electes per jurar o prometre els càrrecs. 

 
5. L’ordre per cridar els regidors serà començar per la llista menys votada i acabar per 

la més votada. Dins de cada llista, en ordre invers al de la prelació dels regidors (5, 

4, 3, 2, 1), de menys a més. Però és potestat de cada Ajuntament, en virtut dels seus 

costums o tradicions, que es faci de manera diferent. 

 
6. Davant la mesa d’edat, els nous regidors, un per un, juraran o prometran el seu 

càrrec. Els regidors electes de la mesa d’edat són els últims a prendre la possessió, 

primer el més jove i després el de més edat, que ho farà davant el més jove. 

 

Les diverses opcions que podem trobar com a jurament o promesa del càrrec de 

regidor/a d’un Ajuntament són: 

 

Opció A 

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

obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament d ........................., amb lleialtat 

al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?” 

 

Opció B 

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

obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament d ........................., amb lleialtat 
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al rei i amb acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i 

complir i fer complir la Llei?” 

 

En ambdós casos la resposta és: “Sí, ho prometo” o “Sí, ho juro”. 

 

Opció C 

Hi ha regidors que només diuen: “Juro o prometo el càrrec per imperatiu legal.” 

 

7. Per a l’elecció de l’alcalde, el president de la mesa d’edat demanarà la presentació 

de les candidatures. 

 

8. Es procedirà a la votació, secreta, amb paperetes i urna. 

 
9. La mesa d’edat compta els vots. Si algú obté la majoria absoluta, és proclamat 

alcalde. Si cap obté la majoria dels vots, ho serà el cap de la llista més votada. Si hi 

ha un empat, es farà un sorteig. 

 
10. Davant la mesa d’edat, l’alcalde electe jura o promet el càrrec. 

 

La fórmula legalment prevista i llegida pel president de la mesa d’edat és: 

 

Opció A 

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

obligacions del càrrec d’alcalde/essa de l’Ajuntament d ........................., amb 

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

l’Estat?” 

 

Opció B 

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

obligacions del càrrec d’alcalde/essa de l’Ajuntament d ........................., amb 

lleialtat al rei i amb acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya, i complir i fer complir la Llei?” 

 

Resposta: “Sí, ho prometo” o “Sí, ho juro”. 
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El president de la mesa d’edat fa entrega dels atributs o símbols (si la corporació 

en té per tradició). Aquests símbols poden ser el bastó o la vara, la banda, la 

medalla i la insígnia de la corporació. 

 

11. La mesa d’edat queda dissolta i el nou alcalde passa a ocupar la presidència de 

l’acte. 

 

12. L’alcalde concedeix la paraula al secretari, que crida els nous regidors per imposar-

los simbòlicament els distintius de la corporació. 

 
13. Els regidors s’aniran apropant un per un a la taula on hi hagi els símbols. 

 

14. L’alcalde els imposarà la banda (o faixa), la insígnia o la medalla.  

 

15. L’alcalde concedeix la paraula als portaveus de cada un dels grups municipals. 

 

16. Els portaveus dels grups municipals intervindran en ordre invers al nombre de vots 

aconseguits (de menys a més).  

 

17. L’últim a parlar serà l’alcalde, que tancarà l’acte. 

 

18. El secretari de la corporació redactarà l’acta de la sessió constitutiva, de la qual 

trametrà còpia a la Delegació del Govern i a la Direcció General de l’Administració 

Local de la comunitat autònoma. 

 

És aconsellable fer una fotografia de família de la nova corporació en un lloc distingit 

de l’edifici (Saló de Plens, escala noble o façana). 

 

En funció de les tradicions de cada municipi o segons el que s’hagi descrit en el Manual 

d’honors i distincions, es pot convidar les autoritats locals, municipals o provincials. 

També es pot convidar les entitats culturals, econòmiques i esportives del municipi. És 

aconsellable convidar els anteriors presidents de la corporació (exalcaldes) i les 

persones que hagin estat distingides per l’Ajuntament (persones homenatjades o VIP). 


