
 
 

 
Carrer Nou, 1 - 08511 L’Esquirol - Tel. 938568000 - Fax. 938568305 - c/e: lesquirol@diba.cat 1 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 06/2015  
SESSIÓ CONSTITUTIVA 

 
NÚM.: 06/2015 
DATA SESSIÓ: 13 DE JUNY DE 2015 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA  
ACORDS PLENARIS: CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL. 
HORA: 12.00 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Alexandre Montanyà i Rifà 
Sr. Joan Callejón i Creus 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sra. Alba Molas i Rifà 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sra. Montse Triola Comas 
Sr. Àlex Bansell Hornowski 
Sr. Santi Corominas Ruaix 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
--- 
 
SECRETARI-INTERVENTOR:  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Constitució de la nova corporació municipal i el ecció de l’Alcalde del municipi de 
l’Esquirol. 
 
Es reuneixen els càrrecs electes indicats més amunt, assistits pel secretari interventor per 
tal de donar compliment a allò que disposen els articles 195 i 196 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; i l’article 37 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, a l’efecte de constituir el nou Ajuntament de l’Esquirol, 
d’acord amb els resultats de les eleccions municipals que es van dur a terme el dia 24 de 
maig de 2015, per a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals,  
 
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 
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Tot seguit, una vegada declarada oberta la sessió, el secretari de la corporació llegeix 
l’article 195 de Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i atenent a 
allò que es disposa en aquest article i els següents, es constitueix la Mesa d’Edat. 
 
Per això, el secretari crida cada regidor/a electe, als efectes d’acreditar-ne la personalitat. 
 
La Mesa d’Edat resta integrada pel senyor JOAN PONS I PUNTÍ, de 71 anys, regidor 
electe de major edat, que la presideix, i pel senyor ÀLEX BANSELL HORNOWXKI, de 25 
anys, regidor electe de menor edat, dels presents. 
 
COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 
 
Constituïda la mesa d’edat, el secretari interventor informa els presents en aquest acte que 
es troba a disposició dels regidors electes la documentació exigida a l’article 36.2 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es a dir, l’acta 
d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic o valors de l’Ajuntament dipositats en la 
Caixa municipal i en entitats bancàries, i també una relació dels béns immobles que formen 
part del patrimoni de la corporació, en no disposar aquesta d’inventari del patrimoni 
municipal, a efectes de la seva comprovació, de la qual es deixarà constància mitjançant 
diligència de la Secretaria en finalitzar la sessió. 
 
Seguidament, el secretari de la Mesa llegeix totes les credencials que li han estat lliurades, 
acreditatives de la personalitat dels regidors i regidores electes, les comprova i acredita 
d’aquesta manera la personalitat de cada càrrec electe. 
 
A continuació, es comprova que tots els regidors i regidores electes han formulat les 
declaracions referides en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, i el president de la Mesa d’Edat convida els regidors i regidores 
electes que exposin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb 
posterioritat a la seva declaració, sense que ningú manifesti res. 
 
Tenint en compte que es compleix l’exigència de l’article 195.4 de la Llei orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del règim electoral general i 37.4 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i que concorren en aquesta sessió la 
majoria absoluta de regidors i regidores electes, es passa a donar compliment al tràmit 
legal previst en l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general de prestar jurament o promesa. 
 
ACTE DE JURAMENT O PROMESA 
 
El secretari de l’Ajuntament llegeix l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, sobre la presa de possessió dels regidors i les regidores 
electes, i després es nomena tots els regidors i regidores electes, a efectes de prestar 
jurament o promesa. 
 
El jurament o promesa es duu a terme utilitzant la fórmula prevista en el Reial decret 
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o 
funcions públiques: «Jureu (o prometeu) per la vostra consciència i honor, complir amb 
fidelitat les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de l’Esquirol, amb lleialtat al 
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya».  
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A continuació el secretari de la corporació nomena cadascun dels regidors i regidores 
electes, llegint la fórmula personalment, que es manifesta de la manera següent: 
 

- Sr. Àlex Montanyà i Rifà (Units per Decidir – Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal), promet per imperatiu legal. 

- Sr. Joan Callejón i Creus (Units per Decidir – Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal), promet per imperatiu legal. 

- Sr. Ventura Bagaria i Canal (Units per Decidir – Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal), promet per imperatiu legal. 

- Sra. Alba Molas i Rifà (Units per Decidir – Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal), promet per imperatiu legal. 

- Sra. Marta Puigdesens i Iglesias (Units per Decidir – Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal), promet per imperatiu legal. 

- Sr. Ignasi Garolera i Coromina (Units per Decidir – Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal), promet per imperatiu legal. 

- Sr. Ferran Martínez i Casellas (Units per Decidir – Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal), promet per imperatiu legal. 

- Sr. Joan Pons i Puntí (Units per Decidir – Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal), promet per imperatiu legal. 

- Sra. Montse Triola Comas (Convergència i Unió), promet per imperatiu legal. 
- Sr. Àlex Bansell Hornowski (Convergència i Unió), promet per imperatiu legal. 
- Sr. Santi Corominas Ruaix (Convergència i Unió), promet per imperatiu legal. 

 
Havent donat compliment a allò que disposa l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del règim electoral general, a les 12:10 hores, el president de la Mesa declara 
constituït l’Ajuntament de l’Esquirol, després de les eleccions municipals dutes a terme el 
dia 24 de maig de 2015. 
 
Una vegada adquirida la condició de regidors/res i declarat constituït el consistori per part 
del president de la mesa d’edat, els regidors i regidores Sra. Alba Molas i Rifà, Sra. Marta 
Puigdesens i Iglesias i Sr. Joan Pons i Puntí manifesten que no renuncien a una Catalunya 
sobirana i a la seva constitució. 
 
Igualment, els regidors i regidores Sr. Ignasi Garolera i Coromina, Sra. Montse Triola 
Comas, Sr. Àlex Bansell Hornowski i Sr. Santi Corominas Ruaix expressen davant del Ple, 
per expressió democràtica de la voluntat, que resten a disposició del nou Parlament, del 
President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 
de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà. 
 
ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA 
 
Posteriorment, el secretari de l’Ajuntament llegeix l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del règim electoral general i es passa a l’elecció de l’alcalde president de la 
corporació.  
 
a) Proclamació de candidats a l’Alcaldia  
 
Després d’això, el president de la Mesa d’Edat pregunta als regidors i a les regidores que 
encapçalen les llistes si mantenen la seva candidatura a alcalde o la retiren, manifestant-se 
en el sentit següent: 
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- Sr. Àlex Montanyà i Rifà (Units per Decidir – Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal), la manté. 

- Sra. Montse Triola Comas (Convergència i Unió), la manté. 
 
Seguidament, es duu a terme la proclamació de candidats a l’Alcaldia de l’Ajuntament de 
l’Esquirol. 
 
b) Elecció del sistema de votació 
 
Després de la proclamació de candidats i candidates, el president de la Mesa convida els 
regidors i les regidores electes a elegir el sistema de votació (article 101 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals) per elegir l’alcalde/essa. 
Elegit el sistema de votació nominal es duu a terme la votació dels/de les regidors/es que 
són cridats pel president de la Mesa d’Edat, i manifesten el seu vot. 

 
- Sr. Ventura Bagaria i Canal:  Àlex Montanyà i Rifà 
- Sr. Àlex Bansell Hornowski:  Montse Triola Comas 
- Sr. Joan Callejón i Creus:  Àlex Montanyà i Rifà 
- Sr. Santi Corominas Ruaix:  Montse Triola Comas 
- Sr. Ignasi Garolera i Coromina: Àlex Montanyà i Rifà 
- Sr. Ferran Martínez i Casellas: Àlex Montanyà i Rifà 
- Sra. Alba Molas i Rifà:  Àlex Montanyà i Rifà 
- Sr. Àlex Montanyà i Rifà:  Àlex Montanyà i Rifà 
- Sra. Marta Puigdesens i Iglesias: Àlex Montanyà i Rifà 
- Sra. Montse Triola Comas:  Montse Triola Comas 

 
El president de la Mesa d’Edat informa del resultat de la votació en els termes següents: 
 
VOTS EMESOS: ONZE (11) 
VOTS EN BLANC: ZERO (0) 
VOTS NULS: ZERO (0) 
VOTS VÀLIDS: ONZE (11) 
 
Resultat: 
 

- Sr. Àlex Montanyà i Rifà, candidat d’Units per Decidir – Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal, nombre de vots: VUIT (8). 

- Sra. Montse Triola Comas, candidata de Convergència i Unió, nombre de vots: 
TRES (3). 

 
En conseqüència, i atès el resultat de la votació, com que el nombre de regidors és de 
ONZE (11) i la majoria absoluta és de SIS (6), el president de la Mesa d’Edat a les 12:15 
hores proclama alcalde president de la corporació al senyor ÀLEX MONTANYÀ I RIFÀ, cap 
de llista d’Units per Decidir – Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal. 
 
PRESA DE POSSESSIÓ 
 
A continuació, de conformitat amb l’article 18 del TRRL i l’article 40.2 del ROF, el secretari 
llegeix la fórmula d’acatament a la Constitució, que és la següent: «Jureu (o prometeu) per 
la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec d’alcalde 
president de l’Ajuntament de l’Esquirol, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya». 
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Seguidament, l’alcalde es manifesta de la manera següent: “Ho prometo, per imperatiu 
legal”. 
 
Efectuat el jurament o promesa, el president de la Mesa fa el lliurament dels atributs del 
càrrec; l’Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà passa a ocupar la presidència de la Sala i es dissol 
la Mesa d’Edat. 
 
Una vegada proclamat alcalde, el Sr. Montanyà manifesta que no renuncia a una 
Catalunya sobirana i a la seva constitució. 
 
A continuació, L’Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà, alcalde president, cedeix el torn de paraula 
als representants de les diferents forces amb representació en la corporació municipal, i en 
darrer lloc, pren la paraula i dirigeix unes paraules als regidors i a les regidores.  
 
Les intervencions produïdes són:  
 
El Sr. Àlex Bansell, en nom del grup de Convergència i Unió: 
 

“En primer lloc, volia felicitar al nou equip de govern. Estem en un moment 
de canvis polítics i socials, i per això crec que tots hem d'estar i estarem a 
l'alçada d'aquestes circumstàncies. 
 
El nostre principal objectiu, com també el de la resta de grups municipals, és 
fer poble, construir un poble millor per a tothom, i per això crec que si tots 
fem pinya, ho aconseguirem. 
 
El nostre partit representa a més de 330 ciutadans i per això crec que hem 
de treballar colze a colze perquè se’ns escoltin les propostes que aportem. 
 
Per finalitzar, voldria desitjar molta sort al nou equip de govern, ja que ens 
espera una etapa de canvis molt importants al municipi com també al nostre 
país. 
 
Moltes gràcies.” 

 
A continuació, el Sr. Montanyà inicia la seva intervenció dient que havia preparat dos 
textos abans del Ple d’avui, però que ha optat per estripar-los. Diu que la gent del poble ja 
els coneix i ja sap com treballen. Fa referència al programa electoral amb el que s’han 
presentat a les eleccions del 24 de maig, fent especial referència als projectes nous. 
Afirma que compten amb el grup de CiU, que han fet un pas endavant, i amb els 4 regidors 
nous del grup AUD-ERC, i reconeix que tots ells estan molt preparats. Vol, diu, treballar 
pels quatre nuclis que conformen el municipi. Posa en coneixement que ja van parlar amb 
el grup de CiU, i que les aportacions que aquests vulguin fer seran molt ben rebudes per 
part de l’equip de govern, i que esperen la col·laboració de tots i totes. Adquireix el 
compromís de treballar i treballar amb la màxima responsabilitat. Acaba la seva intervenció 
donant les gràcies a tots els assistents a aquest acte. 
 
S’incorporen a l’expedient l’acta d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic o valors de 
l’Ajuntament dipositats en la Caixa municipal i en entitats bancàries, i també una relació 
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dels béns immobles que formen part del patrimoni de la corporació, en no disposar 
aquesta d’inventari del patrimoni municipal. 
 
Essent les 12.20 hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, 
n’estenc aquesta acta. 
 
         Vist i plau  
El secretari        L’Alcalde 
 
 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas       Àlex Montanyà i Rifà 


