ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 06/2019
SESSIÓ CONSTITUTIVA
NÚM.: 06/2019
DATA SESSIÓ: 15 DE JUNY DE 2019
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. Àlex Montanyà i Rifà (AUD-ERC-AM)
Sra. Alba Molas Rifà (AUD-ERC-AM)
Sr. Ventura Bagaria i Canal (AUD-ERC-AM)
Sra. Sílvia Grau Parramon (AUD-ERC-AM)
Sr. Ignasi Garolera i Coromina (AUD-ERC-AM)
Sr. Joan Pons i Puntí (AUD-ERC-AM)
Sr. Ferran Martínez i Casellas (AUD-ERC-AM)
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias (AUD-ERC-AM)
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer (AUD-ERC-AM)
Sr. Joan Callejón Creus (JxCAT-JUNTS)
Sr. Quico Illamola Puntí (JxCAT-JUNTS)
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 elecció de l’Alcalde/essa 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 26 de
maig de 2019, 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 75 anys, regidor
electe de major edat, que la presideix, i pel senyor FERRAN MARTÍNEZ CASELLAS, de
34 anys, regidor electe de menor edat, dels presents.
En el moment de la presa de possessió de la mesa d’edat, el seu president fa la següent
intervenció:
Bon dia, senyor Alcalde, companys regidores i regidors, senyor secretari, veïnes i
veïns. Avui formalitzem el nou consistori, som la mesa d’edat, l’amic Ferran té la
sort de ser el més jove, i jo, l’orgull de ser el més vell.
Som les persones escollides de forma democràtica per gestionar el municipi els 4
anys vinents, L’Esquirol.... que té 4 nuclis: Sant Julià de Cabrera, Sant Martí
Sescorts, Cantonigròs i l’Esquirol; i hem de dedicar els nostres esforços per fer el
millor possible la nostra feina, tan pel veí d’aquí al costat de l’Ajuntament, com per
la veïna de la casa de pagès més llunyana de Sant Julià, Cantoni, o de Sant Martí.
“Tú estimes Cabrera, jo estimo Aiats”, això no representa cap problema, ans al
contrari, ja que tots dos estimem el nostre Collsacabra.
Els nostres esforços han d’estar encaminats a escoltar i atendre les necessitats de
tots els veïns i veïnes per fer un poble millor per a tots, sense oblidar la lluita
permanent i pacífica en les nostres aspiracions irrenunciables de construir una
República Catalana.
Visca Catalunya i visca l’Esquirol !
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.
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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?».
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 (AUD-ERC-AM), promet per imperatiu legal.
Sra. Alba Molas Rifà (AUD-ERC-AM), jura per imperatiu legal.
Sr. Ventura Bagaria i Canal (AUD-ERC-AM), promet.
Sra. Sílvia Grau Parramon (AUD-ERC-AM), promet per imperatiu legal.
Sr. Ignasi Garolera i Coromina (AUD-ERC-AM), promet per imperatiu legal.
Sr. Joan Pons i Puntí (AUD-ERC-AM), promet per imperatiu legal.
Sr. Ferran Martínez i Casellas (AUD-ERC-AM), promet.
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias (AUD-ERC-AM), promet per imperatiu legal.
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer (AUD-ERC-AM), promet per imperatiu legal.
Sr. Joan Callejón Creus (JxCAT-JUNTS), promet per imperatiu legal.
Sr. Quico Illamola Puntí (JxCAT-JUNTS), jura 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 26 de maig de 2019.
Una vegada adquirida la condició de regidors/res i declarat constituït el consistori per part
del president de la mesa d’edat, els regidors Montanyà i Callejón, i les regidores Sres.
Molas, Puigdesens i Redon formulen el següent vot particular: “Per expressió democràtica
de la voluntat ciutadana , manifesto el ferm compromís amb els valors de la república
catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament
lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.
ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA
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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:
-

Sr. Àlex Montanyà i Rifà (AUD-ERC-AM), la manté.
Sr. Joan Callejón Creus (JxCAT-JUNTS), 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:
Sr. Joan Callejón i Creus:
Sr. Ignasi Garolera i Coromina:
Sra. Sílvia Grau Parramon:
Sr. Quico Illamola Puntí:
Sr. Ferran Martínez i Casellas:
Sra. Alba Molas i Rifà:
Sr. Àlex Montanyà i Rifà:
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias:
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer:
Sr. Joan Pons i Puntí:

ÀLEX MONTANYÀ
JOAN CALLEJÓN
ÀLEX MONTANYÀ
ÀLEX MONTANYÀ
JOAN CALLEJÓN
ÀLEX MONTANYÀ
ÀLEX MONTANYÀ
ÀLEX MONTANYÀ
ÀLEX MONTANYÀ
ÀLEX MONTANYÀ
ÀLEX MONTANYÀ

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: NOU (9).
Sr. Joan Callejón Creus, candidat de Junts per Catalunya – El Cabrerès, nombre de
vots: DOS (2).

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
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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?».
Seguidament, l’alcalde es manifesta de la manera següent: SÍ, 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 el següent vot particular: “Per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana , manifesto el ferm compromís amb els
valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada”.
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. Joan Callejón Creus, en nom del grup de Junts per Catalunya – El Cabrerès:
La responsabilitat que ens han atorgat els veïns que han votat la nostra candidatura
ens obliga a exercir una oposició a l’equip de govern amatent i responsable. Per
això, en tot allò que veiem que es proposa amb un clar benefici pel poble tindrà el
nostre suport clar i decidit.
Ara bé, totes aquelles propostes, iniciatives o accions que impulsi l’alcaldia o el seu
equip de govern i no es presentin amb la transparència suficient, o sense un suport
explícit i majoritari dels veïns, comptarà no només amb la nostra oposició sinó amb
l’explicació pública i detallada del nostre posicionament.
Volem desitjar el major dels encerts a l’alcalde i als seus regidors en benefici del
poble. Nosaltres, però, ens devem a tots aquells electors que al votar la nostra
candidatura han volgut que al nostre Ajuntament hi pugui haver l’oposició
necessària per al bon funcionament i salut democràtica del nostre consistori.
Serem fidels, doncs, a aquest mandat rebut.
Moltes gràcies!
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A continuació, el Sr. Montanyà inicia la seva intervenció donant les gràcies al Sr. Callejón,
del que diu que ha estat eloqüent i directe. Continua dient que les eleccions han refermat
al grup que encapçala per a continuar governant. Agraeix als regidors i regidores que ja hi
eren la legislatura passada la feina feta. També agraeix als veïns la confiança dipositada.
Té un record per en Sebastià Riera i manifesta tot el seu suport en aquests moments. Diu
que la voluntat de l’equip de govern que avui comença a caminar és fer de l’Esquirol un
municipi millor i per a tots els seus veïns i veïnes. Conclou la seva intervenció amb un
agraïment a l’Anna i als seus fills, en Martí i en Simó, per la paciència; als seus pares i a
tots els presents. Visca Catalunya! Visca l’Esquirol! Endavant.
Essent les 12:20 hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L’Alcalde

Lluís Xandri i Molas

Àlex Montanyà i Rifà
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