ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE PER CONSTITUIR LA CORPORACIÓ I ELEGIR
L’ALCALDE/ESSA DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ
Identificació de la sessió:
Núm. 10/2019
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

15 de JUNY de 2019
Constitució de la corporació i elecció d’alcalde/essa
Sala d’actes de l’Ajuntament
12:00 hores
12:35 hores

ASSISTENTS
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA XUCLÀ
Sra. Maria Mercè VALLS i QUEROL
Sra. Laia CEREROLS i SALA
Sr. Felip DURAN i BLASI
Sra. Isabel TORRES CRESPO
Sra. Montserrat MIRÓ FOIX
Sra. Secretària Interventora Accidental:
Núria Castellà Gou
Assistiren el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió.
En primer lloc la secretària interventora acctal de la Corporació dóna la benvinguda als assistents i
manifesta que l’objecte d’aquesta sessió és procedir a la constitució del nou ajuntament del
municipi de Torà, a la vista dels resultats de les últimes eleccions municipals celebrades el dia 26
de maig de 2019, per a la renovació de la totalitat dels membres de la corporació.
El procediment de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la legislació
electoral vigent, implica la realització de les de les operacions següents:
a) Constitució de la Mesa d'edat formada pels Regidors electes de major i menor edat presents
en aquest acte.
b) Acreditació dels Regidors electes davant la Mesa d'edat, mitjançant la presentació de la
Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document Nacional d'Identitat.
c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista d'acatament de la
Constitució.
d) Elecció de l'Alcalde del municipi.
D’acord amb l’ordre del dia establert en la convocatòria:
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1. Constitució de la mesa d’edat.
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
corporació.
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa.
5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu
càrrec.
6. Donar compte per part de la secretària interventora, de les existències dels valors
dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació.
7. Acte de cloenda de la sessió.
Desenvolupament de la sessió i acords:
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
A requeriment de la secretària de la corporació, es constitueix la mesa d’edat d’acord amb el que
disposen els art. 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, i 195 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
Els regidors que han de constituir la mesa juren o prometen el càrrec, començant pel de menys
edat.
La secretària anomena el Sr. Felip Duran i Blasi com a regidor de més edat, i la Sra. Laia
Cererols i Sala, com a regidora de menys edat, perquè prenguin possessió del càrrec una vegada
lliurades la credencial acreditatives de la seva condició, i després d’haver jurat, mitjançant la
fórmula que per a la presa de possessió de càrrecs públics determina el Reial Decret 707/79 de 5
d'abril, que diu:
"Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
de Regidor de l'Ajuntament de Torà 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?”
Començant per la de menys edat, la Sra. Laia Cererols i Sala, pren possessió del càrrec,
responent, “Sí ho prometo, per imperatiu legal” i a la vegada manifesta que, per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, manifesta el ferm compromís amb els valors de la república
catalana i declara que continuarà treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”
El Sr. Felip Duran pren possessió del càrrec responen “sí ho juro” i a la vegada manifesta que,
per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesta el ferm compromís amb els valors
de la república catalana i declara que continuarà treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”
Tot seguit, efectuats els juraments/promeses, la Mesa d’edat es constitueix de la següent forma:
La mesa queda integrada pel regidor de més edat, el Sr. Felip DURAN BLASI, que actuarà com a
president i la de menor edat, la Sra. Laia CEREROLS SALA, que actuarà com a vocal. Com a
secretària, hi actuarà la de la corporació, la Sra. Núria CASTELLÀ GOU.
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2. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS DELS REGIDORS I REGIDORES ELECTES
A continuació, el President de la Mesa declara oberta la sessió per a la constitució de l’Ajuntament
del municipi de Torà, i per això demana a la secretària que doni lectura de la certificació lliurada
per la Junta Electoral de Zona, acreditativa dels regidors i regidores proclamats electes.
La Sra. Secretària manifesta que comprovades les credencials dels regidors i de les regidores
electes, d’acord amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona a l’Ajuntament i,
formulades les declaracions prèvies sobre els seus béns patrimonials i les causes de possible
incompatibilitat i aquelles que els proporcionin ingressos econòmics, no es preveu cap
incompliment, amb aquest fi, es procedeix a cridar-los per ordre alfabètic,
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Joan CLOSA i VILADRICH – regidor per Esquerra Republicana de Catalunya- Acord
Municipal
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU - regidor per Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal
Sra. Maria Ángeles LOUZAN VAZQUEZ- regidora per Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal
Sra Montserrat MIRÓ FOIX- regidora per Endavant Torà-primàries Catalunya
Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA XUCLÀ- regidor per Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal
Sra. Isabel TORRES CRESPO- regidora per Endavant Torà-primàries Catalunya
Sra. Maria Mercè VALLS QUEROL – regidora per Junts per Torà

Els quals s’identifiquen amb el seu DNI i es disposa de la corresponent credencial.
Un cop s’han acreditat a tots per la seva personalitat, es comprova el nombre d’assistents i tot
seguit s’anuncia pel president de la mesa que existeix quòrum suficient per a la celebració de la
sessió. Així mateix, els diu que si existeix algun regidor/a que li afecti alguna de les causes
d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica de Règim Electoral en els seus articles 202 i 203, i
altra legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment.
3. PROMESA O JURAMENT DELS REGIDORS I REGIDORES I DECLARACIÓ DE
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
No havent cap regidor/a afectat per causa d’incompatibilitat, seguidament el president de la Mesa
demana a la secretària que es procedeixi a la formulació del jurament o promesa d’acatament a la
Constitució legalment exigit, de forma individualitzada per ordre alfabètic, en què els regidors/es
han de respondre en peu “Sí, ho juro “ o “Sí, ho prometo...” a la pregunta formulada per la
secretària, i un cop formulat el jurament o promesa prendran lloc del seu escó.
Seguidament la Sra. Secretària, els formula la pregunta de conformitat amb el Reial decret
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions
públiques, prenguin possessió del seu càrrec.
"Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
de Regidor de l'Ajuntament de Torà 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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Els regidors i les regidores, preguntats per ordre alfabètic, responen amb la fòrmula “Sí”.
L’ordre que s’han llegit individualment els noms dels regidors és la següent:
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH, que promet per imperatiu legal, a la vegada manifesta que, ”per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesta el ferm compromís amb els valors de la
república catalana i declara que continuarà treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU, que promet per imperatiu legal, a la vegada manifesta que,
“per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesta el ferm compromís amb els valors
de la república catalana i declara que continuarà treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”
Sra. Maria Ángeles LOUZAN VAZQUEZ, que promet per imperatiu legal, a la vegada manifesta
que, “per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesta el ferm compromís amb els
valors de la república catalana i declara que continuarà treballant en la construcció d’una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada”
Sra. Montserrat MIRÓ FOIX que promet per imperatiu legal, a la vegada manifesta que, “per la
república catalana i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesta el ferm
compromís amb els valors de la república catalana i declara que continuarà treballant en la
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i
territorialment equilibrada”
Sr. Francesc Xavier NIÑEROLA XUCLÀ, que promet per imperatiu legal, a la vegada manifesta
que, per “expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesta el ferm compromís amb els
valors de la república catalana i declara que continuarà treballant en la construcció d’una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada”
Sra. Isabel TORRES CRESPO, que promet per imperatiu legal, a la vegada manifesta que, “per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesta el ferm compromís amb els valors de la
república catalana i declara que continuarà treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”
Sra. Maria Mercè VALLS QUEROL, que promet per imperatiu legal, a la vegada manifesta que,
“per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesta el ferm compromís amb els valors
de la república catalana i declara que continuarà treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”
Seguidament el President de la mesa , el Sr. Felip Duran i Blasi, declara constituïda la corporació.
4. ELECCIÓ DE L’ALCALDE O ALCALDESSA
A continuació es procedeix a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma en què assenyala l’art.
196 de la Llei orgànica del règim electoral general, mitjançant el sistema de votació secreta, és a
dir, mitjançant la formulació de votació a través de paperetes que es dipositaran en la urna, sent
escollit Alcalde o Alcaldessa el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació, si
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cap d’ells l’obté, és proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista més votada de les passades
eleccions municipals. Poden ser candidats tots/es els regidors/es que encapçalin les seves
corresponents llistes.
El president de la mesa pregunta als membres de la corporació que encapçalen les corresponents
llistes quins es presenten com a candidats i candidates a l’Alcaldia, intervindran per ordre de vots
obtinguts en els eleccions del 26 de maig, de menor a major:
Endavant Torà- Primàries Catalunya ( Primàries): La Sra. Isabel TORRES CRESPO, diu que
renúncia
Junts per Torà (junts): la Sra. Maria Mercè VALLS i QUEROL
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal ( ERC-AM): el Sr. Magí COSCOLLOLA i
ANDREU
Per la qual cosa, finalitzades les intervencions, es declaren proclamades les candidatures
següents:
LLISTA
CAPS DE LLISTA
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
Sr. Magí COSCOLLOLA I ANDREU
(ERC-AM)
Junts per Torà (Junts)
Sra. Maria Mercè VALLS I QUEROL
Seguidament la Sra. Secretària explica que cada regidor/a disposa d’una papereta perquè
cadascú hi escrigui el candidat/a per ser Alcalde/essa del municipi de Torà. Serà vot vàlid aquell
que conté el nom d’un sol dels candidat/a proclamat/da; vot en blanc aquell que no conté cap
candidat/a, i vot nul, aquell que conté el nom de més d’un candidat/a en la mateixa paperetes o el
vot a favor d’un regidor/a no proclamat com Alcaldable.
A continuació, s’efectua la votació, per ordre alfabètic dels membres de la corporació. Finalitzada
la votació s’efectua l’escrutini:
CANDIDATURES
LLISTA

CAPS DE LLISTA

Esquerra Republicana
Municipal (ERC-AM)

de

Catalunya-Acord

Sr. Magí COSCOLLOLA I ANDREU
Sra. Maria
QUEROL

Junts per Torà (Junts)

Mercè

VOTS EN BLANC
VOTS NULS
TOTAL VOTS EMESOS

VALLS

NOMBRE
DE VOTS
6

I 3

0
0
9

A continuació, el president de la mesa d’edat, a la vista dels resultats i de conformitat amb l’article
196.b de la LOREG, atès que el candidat el Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU ha obtingut 6
vots, que representen la majoria absoluta dels vots dels regidores i regidores, és proclamat
Alcalde electe del municipi de Torà, el regidor Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU.

Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

5. JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDE O ALCALDESSA ELECTE I PRESA DE
POSSESSIÓ DEL SEU CÀRREC
A continuació, el president de la mesa d’edat, demana al Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU que
s’adreci a la Mesa d’edat, i li formula la pregunta següent:
“Accepteu el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Torà?”
El Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU respon que accepta el càrrec.
Seguidament el President de la mesa d’edat prega a la Sra. Secretària perquè procedeixi a la
lectura de la fórmula, de jurament o promesa d’acatament a la constitució per a la presa de
possessió de càrrecs o funcions públiques, establerta al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril.
"Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
de Regidor de l'Ajuntament de Torà 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?”
L’Alcalde respon afirmativament, que promet per imperatiu legal, a la vegada manifesta que, “per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesta el ferm compromís amb els valors de la
república catalana i declara que continuarà treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”
Un cop fet el jurament o promesa, la mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’Alcalde.
El Sr. Alcalde es dirigeix al públic dient que agraeix el recolzament dels regidors del seu grup i el
suport de les dues regidores i espera no decebre la confiança dipositada pel poble. També diu que
no vol passar per alt aquest acte sense oblidar els presos polítics, la jornada de l’1 d’octubre,
esperant que des de l’Ajuntament es pugui contribuir a fer realitat entre tots la república catalana.
Segueix els aplaudiments del públic assistent a l’acte.
Seguidament dóna la paraula a cada cap de llista per si desitgen dir alguna cosa, seguint l'ordre
de menor a major nombre de vots obtinguts en les passades eleccions.
La Sra. Isabel TORRES CRESPO, cap de llista, del grup Endavant Torà- Primàries Catalunya (
Primàries), diu que després de les consultes efectuades va sortir fer costat al Sr. Magí
COSCOLLOLA i ANDREU, i creu que es poden posar d’acord a treballar en comú, i que per part
seva procurarà no defraudar el poble i que junt amb el municipi espera fer una Catalunya lliure.
Segueix els aplaudiments del públic assistent a l’acte.
La Sra. Maria Mercè VALLS i QUEROL, diu que en primer lloc, vol agrair als companys, espera
que durant la legislatura poder veure efectiu les coses que no s’han vist en aquesta passada,
intentaran fer una legislatura constructiva, fent oposició dient el que s’ha de dir, si farà efecte o no,
no ho sap.
Segueix els aplaudiments del públic assistent a l’acte.
6. DONAR COMPTE PER PART DEL SECRETÀRIA INTERVENTORA, DE LES EXISTÈNCIES
DELS VALORS DIPOSITATS, DE LLURS JUSTIFICANTS I DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE
BÉNS DE LA CORPORACIÓ
La secretària interventora de la corporació dóna compte de l’estat de tresoreria amb la presentació
i explicació dels certificats dels extractes bancaris i de l’estat de conciliació de saldos, que estan a
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disposició dels electes. Respecte l’Inventari de béns de la corporació, es presenta el balanç de
situació atès que l’Ajuntament de Torà no té cap inventari aprovat.
7. ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ
L’alcalde fa el discurs de cloenda de l’acte agraint l’assistència del públic.
Segueix els aplaudiments del públic assistent a l’acte.

Finalitzades totes les intervencions, aixeca la sessió, essent les 12:35h, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
Vist-i-plau
L’Alcalde,

La Secretària,

Núria CASTELLÀ i GOU

Magí COSCOLLOLA i ANDREU
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