ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA DE DATA 13 DE JUNY DE 2015
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament. Sessió 7/2015
13 de juny de 2015
Extraordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Dalt, 19)
12:00 hores
12:17 hores

ASSISTEIXEN:
Sra. LOURDES ALUJA MATAS (CiU), Regidora
Sra. MARIA MAR AMORÓS MAS (CiU), Regidora
Sra. MARIA ANTÒNIA CABRÉ BARBERÀ (CiU), Regidora
Sr. GERARD CABRÉ VAQUÉ (CiU), Regidor
Sr. FRANCESC SANS VIVES (UMdC), Regidor
Sr. JOSEP GUILLÉN VIÑAS, Secretari - interventor

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015
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 del secretari/ària interventor/a, 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.

Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia, desenvolupament de la sessió i acords
que es transcriuen a continuació:
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1. Constitució de la mesa d’edat.
A requeriment del secretari de la corporació, es constitueix la mesa d’edat d’acord amb el que
disposen els art. 37.2 del Real 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, del Règim Electoral General.
La mesa queda integrada pel regidor de més edat, Sr. FRANCESC SANS VIVES, que actua com a
president, i el de menor edat, Sr. GERARD CABRÉ VAQUÉ, que actua com a vocal. Com a
secretari de la mesa actua el sotasignat.

2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i de les regidores electes, d’acord
amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona de Reus a l’ajuntament i, amb aquest
fi, es procedeix a cridar-los per ordre alfabètic.

3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
corporació.
El secretari nomena per ordre alfabètic els membres de la corporació perquè, 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.
Els regidors i les regidores, preguntats per ordre alfabètic, responen afirmativament a la pregunta
formulada segons s’estableix a l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral
General i al Reial decret 707/1979:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor/a de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta. amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
- Sra. LOURDES ALUJA MATAS (CiU): “Sí ho juro, per imperatiu legal. A continuació vull
anunciar que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 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 nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà".
- Sra. MARIA MAR AMORÓS MAS (CiU): “Sí ho juro, per imperatiu legal. A continuació vull
anunciar que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 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 nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà".
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- Sra. MARIA ANTÒNIA CABRÉ BARBERÀ (CiU): “Sí ho prometo, per imperatiu legal. A
continuació vull anunciar que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que
resto 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 nostres institucions, l’Estat Català, lliure i
sobirà".
- Sr. GERARD CABRÉ VAQUÉ (CiU): “Sí ho prometo, per imperatiu legal. A continuació vull
anunciar que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 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 nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà".
- Sr. FRANCESC SANS VIVES (UMdC): “Sí ho prometo. A continuació vull anunciar que per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 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 nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà".
Una vegada els candidats electes han pres possessió del seu càrrec de regidors i regidores segons
els termes establerts a l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General i al
Reial decret 707/1979, el president de la mesa, Sr. FRANCESC SANS VIVES, declara constituïda la
corporació.

4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa.
Seguidament té lloc l’elecció d’alcalde o alcaldessa, en què el president de la mesa pregunta a tots i
cadascun dels regidors i regidores si presenten la seva candidatura a l’Alcaldia d’aquest ajuntament,
de conformitat amb el que assenyala l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, responent afirmativament els regidors que es transcriuen a continuació:
-

Sra. MARIA MAR AMORÓS MAS (CiU)
Sr. FRANCESC SANS VIVES (UMdC)

Es procedeix a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma en què assenyala l’article 196 de la Llei
Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General.
A continuació, s’efectua la votació, per ordre alfabètic dels membres de la corporació:
- LOURDES ALUJA MATAS (CiU) vota per la Regidora MARIA MAR AMORÓS MAS (CiU)
- MARIA MAR AMORÓS MAS (CiU) vota per la Regidora MARIA MAR AMORÓS MAS (CiU)
- MARIA ANTÒNIA CABRÉ BARBERÀ (CiU) vota per la Regidora MARIA MAR AMORÓS MAS
(CiU)
- GERARD CABRÉ VAQUÉ (CiU) vota per la Regidora MARIA MAR AMORÓS MAS (CiU)
- FRANCESC SANS VIVES (UMdC) vota pel Regidor FRANCESC SANS VIVES (UMdC)
Resulta escollida alcaldessa de Pradell de la Teixeta la regidora Sra. MARIA MAR AMORÓS MAS
(CiU), per 4 vots a favor, majoria absoluta del ple municipal.
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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 llegeix a l’alcaldessa electa la fórmula establerta al
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 fidelment les obligacions del càrrec
d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
- Sra. MARIA MAR AMORÓS MAS (CiU): “Sí ho juro, per imperatiu legal. A continuació vull
anunciar que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 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 nostres institucions, l’Estat Català, lliure i sobirà".
Havent pres possessió del càrrec d’alcaldessa la Sra. MARIA MAR AMORÓS MAS (CiU), la mesa
d’edat cedeix el seu lloc a l’alcaldessa, qui dóna la paraula al cap de llista de l’altre grup municipal.
El Sr. FRANCESC SANS VIVES (UMdC) pren la paraula, i en primer lloc felicita la nova alcaldessa
pel seu nomenament, i a continuació dirigeix unes paraules d’agraïment als regidors cessants pel
correcte i normal funcionament de l’anterior legislatura, i desitjant que el present mandat es
desenvolupi amb la mateixa correcció i bon funcionament que es portava fent fins ara.

6. Donar compte per part del secretari interventor de les existències dels valors
dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació.
El secretari-interventor municipal dóna compte de l’estat de tresoreria amb la presentació dels
certificats dels extractes bancaris i de l’estat de conciliació de saldos, que queden certificats a l’acta
d’arqueig de data 8 de juny de 2015, document incorporat a l’expedient de constitució del nou
ajuntament.
També es dóna compte de l’Inventari de béns de la corporació, d’acord amb el document aportat per
la secretaria municipal i incorporat a l’expedient de constitució del nou ajuntament, on es relaciona
l’estat actual i detallat de l’inventari municipal.

7. Acte de cloenda de la sessió.
Finalitzades totes les intervencions, l’alcaldessa aixeca la sessió, essent l’hora que s’assenyala en
l’encapçalament, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta i en dono fe.
Vist i plau

L'Alcaldessa,
MARIA MAR AMORÓS MAS

El secretari-interventor acctal.,
JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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