Ajuntament
de
Colldejou
(Baix Camp)

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNY DE 2019
Data: 15 de juny de 2019
Hora: 16.30- 16.50 h.
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament
Hi assisteixen:
Jordi Sierra Salsench
Juan Altimira Vila
Lluis maria Vidal Salvat
Ricard Maldonado Fort
Marta Rofes Gibert
Secretària interventora la Sra. Laura López Llopis, en exercici de les funcions del secretaria de
l’Ajuntament de Colldejou.
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 secretària interventora, 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:
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 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 de més edat, Sr. Lluis Maria Vidal Salvat, que actuarà com a
president, i el de menor edat, Sr. Ricard Maldonado Fort, que actuarà com a vocal. Com a secretari,
hi actuarà el de la corporació, Sra. Laura López Llopis.
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 les credencials que
aporten a la mesa.
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Es comprova que existeix quòrum suficient ja que hi son presents la totalitats dels regidors/es electes,
per lo que la presidència anuncia que es pot procedir a l’acte de constitució del nou consistori.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació
Una vegada comprovades les credencials de tots els regidors electes, la presidència pregunta que si
existeix algun regidor a qui afecti alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la LOREG en els
seus arts. 177 i 178 o una altra legislació concordant, que ho manifesti en aquest moment.
Seguidament, no havent-hi cap regidor afectat per causa d'incompatibilitat, es procedeix a la
formulació del jurament o promesa d'acatament de la Constitució legalment exigit i se sol·licita que
la Sra. Secretària cridi a cadascun dels regidors perquè procedeixi a la lectura de la fórmula legal de
jurament o promesa.
“Juro o prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor de l'Ajuntament de Colldejou amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i
l'Estatut d’ Autonomia de Catalunya?”
El secretari nomena als 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.
Tots els regidors i les regidores, així com els membres de la Mesa d’edat en darrer terme, llegeixen la
fórmula afegint “per imperatiu legal”.
El president de la mesa, el Sr. Lluis Maria Vidal Salvat declara constituïda la corporació.
Tots els regidors manifesten que es volen adherir al manifest proposat per l’Associació de Municipis
per la Independència, manifestant tots el següent:
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís en els valors de
la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i políticament equilibrada.”
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa
Seguidament es procedeix a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa. El Secretari explica el procediment
d'elecció previst per l'article 196 de la Llei orgànica del règim electoral general i el procediment de
votació.
Als municipis compresos entre 100 i 250 habitants poden ser candidats a alcalde tots els regidors; si
algun dels candidats obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe; si cap no
obté aquesta majoria, serà proclamat alcalde el regidor que hagi obtingut més vots populars en les
eleccions de regidors.
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A continuació, s’efectua la votació. La Sra. Marta Rofes Gibert s’absté, i els senyors Jordi Sierra
Salsench, Juan Altimira Vila, Ricard Maldonado Fort i Lluis Maria Vidal Salvat voten a favor del Sr. Jordi
Sierra Salsench. El resultat de la votació ha estat el següent:
Vots a favor de Jordi Sierra Salsench
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Per tant resulta escollit Alcalde el regidor Sr. Jordi Sierra Salsench, per haver obtingut la majoria
absoluta dels vots.
5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu càrrec
A continuació, el Sr. Jordi Sierra Salsench llegeix la fórmula establerta al Reial decret 707/1979, de 5
d’abril, per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de
l'Ajuntament de Colldejou amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d’
Autonomia de Catalunya, per imperatiu legal, ratificant-me en la manifestació proposada per l’AMI”
Un cop fet el jurament o promesa, la mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’alcalde, qui pren possessió de
la presidència.
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
La secretària interventora de la corporació dona compte de l’estat de tresoreria amb la presentació i
explicació dels estats de tresoreria a la data, així com del Romanent de Tresoreria. Es lliura una còpia
a tots els membres presents.
7. Acte de cloenda de la sessió
Seguidament el Sr. Alcalde El Sr. Alcalde fa un breu discurs de cloenda.
Finalitzades totes les intervencions, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta
acta que signen amb mi, tots els assistents.
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