AJUNTAMENT
DE
EL SOLERÀS
(Les Garrigues)
ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Identificació: 04/2015
Caràcter: Extraordinari
Data: 13 de juny de 2015
Hora: a les 11:45 hores
Lloc: Ajuntament del Soleràs
A El Soleràs, quan són les 11:45 hores del dia 13 de juny de 2015, es reuneixen a
la sala de sessions d’aquest Ajuntament, en conformitat amb l’article 195 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en concordança amb
l’article 37.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
regidors que el passat dia 24 de maig de 2015 van ser proclamats electes per la
Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes eleccions
locals, convocades pel Real Decret 233/2015, de 30 de març, que a continuació es
relacionen, que constitueixen la totalitat dels regidors electes d’aquesta Corporació,
amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de
l’Ajuntament, assistits per mi, la secretària-interventora, que dono fe de l’acta.
Regidors electes assistents:
SR. JORDI SARLÉ MARFULL
SR. MANEL MARSAN SEGÚ
SR. JOSEP MARIA BARRULL ARAN
SR. MARCELINO ÀLVAREZ BEDOYA
SRA. EMILIA FARRÉ FARRAN
SR. RAMON ESPUÑA TURMO
SRA. MARIA TERESA SOLE DEBES
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La secretària-interventora, assisteix amb la documentació que es refereix 36.2 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El secretari dóna la benvinguda als assistents i declara oberta la sessió convocada
per constituir la Corporació Municipal i per a l’elecció de l’Alcalde.
Informa que l’objecte d’aquesta sessió és el de constituir el nou Ajuntament del
Soleràs, a la vista dels resultats que es van produir el passat 24 de maig de 2015,
data de celebració de les votacions per a la renovació de la totatlitat dels membres
de les corporacions locals.
El procediment d’aquesta sessió serà el següent:
1.- Constitució de la Mesa d’Edat
2.- Comprovació de credencials
3.- Jurament o promesa del càrrec de regidor
4.- Constitució de la Corporació
5.- Elecció de l’Alcalde
6.- Jurament o promesa del càrrec d’alcalde
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
Declarada oberta la sessió, la secretària-interventora procedeix a cridar els
Regidors electes de major i menor edat amb l’objecte de constituir la mesa d’edat,
la qual, en conformitat amb l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, en la seva redacció actual, i l’article 37.2 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals,
estarà constituïda pel Regidor electe de major edat, la senyora Maria Teresa Solé
Debés, que actuarà com a Presidenta, pel Regidor electe de menys edat, la
senyora Emilia Farré Farran, i per la secretària, la qual els convida que ocupin els
llocs destinats a l’efecte restant així constituïda la mesa d’edat.
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Per ordre de la senyora presidenta de la mesa d’edat, la senyora secretària dóna
lectura a les disposicions aplicables a la constitució dels nous Ajuntaments,
establertes en els articles 194 i següents de la Llei orgànica del règim electoral
general 5/1985, en la seva redacció actual, en concordança amb l’article 37 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Tot seguit passen a prestar jurament o promesa els dos regidors de la Mesa d’Edat.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament del Soleràs, amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?.”
SRA. MARIA TERESA SOLÉ DEBÉS
SRA. EMILIA FARRÉ FARRAN

Sí, ho prometo
Sí, ho prometo

Després de la presa de possessió, la Mesa d’Edat queda constituïda de la forma
següent:
-

President: Maria Teresa Solé Debés, regidora assistent de major edat.
Regidor: Emilia Farré Farran, regidora assistent de menor edat.
Secretari: Anna Cornellana Martí, secretaria-interventora del SAT del Consell
Comarcal de les Garrigues a l’Ajuntament del Soleràs

2. COMPROVACIÓ CREDENCIALS
A continuació, per la senyora Secretària, es procedeix a la lectura del nom i
cognom de cada un dels regidors electes que assisteixen a la sessió, el quals, d’un
en un, es dirigeixen a la Presidència, i per part dels membres de la mesa d’edat es
comprova la credencial presentada, acreditant cada regidor electe la seva
personalitat, mitjançant l’exhibició del seu document nacional d’identitat.
Tot seguit, i una vegada comprovat que tots els regidors electes han formulat les
declaracions a les quals es refereix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, per la senyora presidenta de la mesa
d’edat es sol·licita que si existeix algun regidor afectat per alguna de les causes
d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i l’altra
legislació concordant, ho manifesti en aquest moment. No efectuant-se cap
declaració per part dels regidors, s’entén que aquests no es troben afectats per cap
de les causes d’incompatibilitat sobrevingudes amb posterioritat a la seva
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proclamació, previstes en els articles 202 i 203, de la Llei 5/1986, de 19 de juny i
l’altra legislació aplicable.
3. JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDOR
Acte seguit la senyora presidenta de la mesa d’edat sol·licita que tots els regidors
es posin de peu i que per part de la secretària-interventora es procedeixi a la
lectura de la fórmula de jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79 de
5 d’abril, el text literal de la qual és el següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament del Soleràs, amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?.”
A continuació la senyora secretària–interventora, procedeix a nomenar cada un
dels regidors, els quals, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte
a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la manera següent:
SR. JORDI SARLÉ MARFULL

Sí, ho prometo

SR. MANEL MARSAN SEGÚ

Sí, ho juro

SR. JOSEP MARIA BARRULL ARAN

Sí, ho prometo per imperatiu legal

SR. MARCELINO ÀLVAREZ BEDOYA

Sí, ho prometo

SR. RAMON ESPUÑA TURMO

Sí, ho prometo

4. CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
La presidenta de la Mesa d’Edat manifesta que tots els regidors i regidores han
formulat la declaració sobre els seus béns i activitats, i declara constituïda la
Corporació municipal del Soleràs.
5. ELECCIÓ DE L’ALCALDE
El secretari dóna lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim
electoral general:
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a)

Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents
llistes.

b)

Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat
electe.

c)

Si cap d'ells obté aquesta majoria és proclamat Alcalde el regidor que
encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el
corresponent municipi. En cas d'empat es resoldrà per sorteig.

Tot seguit es procedirà a l’elecció d’alcalde, de conformitat amb el procediment de
votació secreta previst a l’article 102 del ROF(Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic d les Entitats Locals).
Després d’això, i a requeriment de la presidència de la mesa d’edat, es presenten
com a candidats a Alcalde els regidors que tot seguit s’indiquen, i que encapçalen
llurs corresponents llistes:
CANDIDATS
Sr. JORDI SARLÉ MARFULL
Sr. RAMON ESPUÑA TURMO

LLISTA ELECTORAL
( IS-AM )
( CiU )

Seguidament es procedeix a realitzar la votació, i una vegada efectuada la votació
el resultat de la mateixa es anunciat per la presideneta de la mesa d’edat, i és el
següent:
CANDIDATS
Sr. JORDI SARLÉ MARFULL
Sr. RAMON ESPUÑA TURMO

VOTS OBTINGUTS
5
0

Hi ha hagut dos regidor que s’han ABSTINGUT.
Havent obtingut el regidor senyor Jordi Sarlé Marfull la majoria absoluta de vots en
la primera votació, la presidenta de la mesa d’edat anuncia que queda proclamat
alcalde electe de l’Ajuntament del Soleràs.
6. JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC D’ALCALDE
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A continuació la presidenta de la mesa sol·licita que per la senyora secretària interventora es procedeixi a la lectura de la fórmula d’acatament a la Constitució
legalment establerta, el text literal de la qual és el següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament del Soleràs, amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?.”
A continuació l’Alcalde electe, senyor Jordi Sarlé Marfull emet la seva promesa
respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, mitjançant la
manifestació següent:
“Sí, ho prometo”
Després d’això la presidenta de la mesa d’edat, convida el senyor Alcalde a ocupar
el seient presidencial i, en conseqüència, queda dissolta la mesa d’edat.
El senyor alcalde, Jordi Sarlé Marfull pren la paraula per manifestar que un poble
és l’esforç de tothom, i espera que sigui una legislatura on els dos grups de
l’ajuntament puguin treballar tots junts i plegats, i que continuï sent bona pel
Soleràs, ja que la voluntat és continuar anar fent bona feina i continuar la bona
obra.
Tot seguit, procedeix a donar la paraula al Sr. Ramon Espuña Turmo, regidor, el
qual manifesta que el seu grup també espera manifestar-se com l’última legislatura
i continuar fent poble.
A continuació el senyor Alcalde aixeca la sessió a les 12:10 hores del dia 13 de
juny de 2015, de la qual s’estén la present acta, que jo secretària-interventora,
certifico.
La secretària-interventora,

L’alcalde-president,

Anna Cornellana Martí

Jordi Sarlé Marfull
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