AJUNTAMENT DE CISTELLA
ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA DE 13
DE JUNY DE 2015.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 13:00 hores del dia 13 de juny de 2015, es reuneix
la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària que ha estat prèviament
convocada a l’efecte
Hi assisteixen:
el Sr. Alcalde en funcions, Enric Gironella Colomer i els regidors que a continuació s’indiquen:
Carles Sagué Caselles, Lluis Torrecabota Pedregós, Bart M. J. Bekaert, Antonio Bernad Prats,
Rosa Mª Cuixart Masdeu i Moisès Nogué Ribas.
Amb l’assistència de la Secretària Interventora de la Corporació. Sra. Olga Serrats Juanola.
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria
ORDRE DEL DIA
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, dels
seus organismes autònoms locals, de les entitats públiques empresarials i de les
societats mercantils amb capital íntegrament públic.
7. Acte de cloenda de la sessió.
Desenvolupament de la sessió i acords:
1. Constitució de la mesa d’edat
A requeriment de la secretaria 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. La mesa queda integrada pel
regidor i alcalde en funcions de més edat, Sr. Enric Gironella Colomer, que actuarà com a
president, i la de menor edat, Sra. Rosa Mª Cuixart Masdeu, que actuarà com a vocal. Com a
secretària, hi actuarà la de la corporació, Sra. Olga Serrats Juanola.
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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 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
La secretària 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, preguntats, responen amb la fòrmula “Sí” a la pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Cistella amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
Els regidors, Moises Nogue Ribas, Antoni Bernad Prats i la regidora Rosa M Cuixart Masdeu,
demanen la paraula al President, que se’ls hi concedeix, per manifestar: 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 sorgeixi de les eleccions del 27 de
setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamat, juntament
amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALA, LLIURE I SOBIRÀ.
Finalment, els membres de la mesa juren o prometen el càrrec, començant pel de menys edat.
El president de la mesa, el Sr. Enric Gironella Colomer declara constituïda la corporació.
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa
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.
El regidor que encapçala l'única llista, i per tant únic candidat pel càrrec d’Alcalde, és :
ENRIC GIRONELLA COLOMER

CIU

Els regidors van dipositant els seu vot a la urna preparada a l’efecte.
Acabada la votació, per la Mesa d’edat es procedeix, seguidament a l’escrutini, que dona el
següent resultat:
Vots emesos
Vots vàlids

set
set

7
7

Vots en blanc

zero

Vots nuls

zero
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0
0

Distribuint-se les paperetes vàlides de la següent forma:
D. ENRIC GIRONELLA COLOMER

set

7

En conseqüència, essent set el número de regidors i quatre la majoria absoluta legal, resulta
electe D. ENRIC GIRONELLA COLOMER, que encapçala la llista de Convergència i Unió (CIU) i el
Sr. President manifesta que queda proclamat Alcalde.
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 i Alcalde llegeix 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. L’alcalde respon afirmativament.
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.
La secretària interventora de la corporació donen compte de l’estat de tresoreria amb la
presentació i explicació dels certificats dels extractes bancaris i de l’estat de conciliació de
saldos. També es dóna compte de que no existeix Inventari de béns de la corporació però si es
reflexa a la comptabilitat les dades de l’immobilitzat.
7. Acte de cloenda de la sessió
L’alcalde fa el discurs de cloenda de l’acte agraint als regidors de la legislatura la feina feta com
equip que ha contribuït a superar els molts problemes que s’han plantejat durant aquests
quatres anys que avui deixem enrere. Fa especial menció al suport i feina del regidor Sr.
Francesc Vilarrasa que ja no es va presentar a la reelecció del càrrec però que ha estat una
peça molt importat de l’ equip, especialment pel que fa a l’àrea d’esports i agricultura. Per
aquesta nova legislatura que s’estrena amb aquest acte, dona la benvinguda a la regidora Sra.
Rosa M Cuixart, i els encoratge a continuar treballant en equip, tant nivell polític, administratiu
i tècnic, portant com a bandera de l’equip el diàleg amb tots els veïns i veïnes del poble, per
tal de que tots es trobin representat al Ple, vaticinant un futur millor per Cistella atès que la
Corporació es troba sanejada i ben equipada per començar a treballar des d’avui mateix.
Finalitzades totes les intervencions, aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.

Vist i plau
L'alcalde

La secretària interventora

