AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
Ctra. C-26 km. 181,6
17512 Les Llosses
AJUNTAMENT DE LES LLOSSES
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015
REGIDORS ASSISTENTS:
A la Casa Consistorial de la Llosses i essent les dotze hores del dia tretze de juny de dos mil
quinze, concorren, prèvia citació, de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica
núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim Electoral general, i el 37.1 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre; ORDRE GRI/149/2015, de 21 de maig, per la qual
s'estableix amb caràcter supletori la fixació de l'hora per a la sessió constitutiva de les
corporacions municipals de Catalunya, els regidors electes a eleccions locals convocades pel
Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones locales y a las
Asambleas de Ceuta y Melilla para el 24 de mayo de 2015 (BOE núm. 77, de 31 de marzo de
2015), que són:

-

David Serrat Soldevila
Marina Puigcorbé Sabata
Pere Sala Serra
Josep Llimós Camprubí
Jaume Cuní Soler

Els assistents constitueixen la majoria absoluta dels regidors electes, perquè essent
TRES, han concorregut CINC amb l’objecte de celebrar la sessió pública
extraordinària de constitució de l’Ajuntament.
Actua com a secretària accidental la Sra. Leonor Escuer i Hernàndez.
Declarada oberta la sessió, per la secretària es procedeix a cridar els regidors
electes de major i de menor edat dels presents, a l’objecte de formar la Mesa
d’Edat, que serà presidida pel de major edat i de la que serà secretari el de la
corporació, segons estableix l’article 195.2, de la Llei Orgànica 5/1985, de 15 de
juny, i l’article 37.2, del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, corresponent la designació al Sr. Josep Llimós i Camprubí i la
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata passen a ocupar el lloc destinat a l’efecte, quedant
constituïda la mesa d’edat per:
MESA D’EDAT:
President: Sr. Josep Llimós i Camprubí, de 55 anys d’edat, regidor assistent de
major edat.
Vocal: Sra. Marina Puigcorbé i Sabata, de 28 anys d’edat, regidora de menor edat.
Secretària: Sra. Leonor Escuer i Hernàndez.
Acte seguit, per part de la secretària, es dóna lectura dels noms i cognoms dels
senyors regidors electes que assisteixen a la sessió, i es procedeix pels membres de
la Mesa d’Edat, a la comprovació de les credencials presentades.
A continuació el president convida els regidors electes que exposessin en aquest
acte si els afectava alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat
a la seva proclamació, tal com estableixen els articles 6è, 7è, 177 i 178 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, els dos últims articles citats, segons redacció
donada per la Llei Orgànica 1/1997, de 30 de maig, després de la qual cosa i
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obtingut com a resultat que als reunits no els afecta cap causa d’incompatibilitat
sobrevinguda.
La secretària informa que els candidats electes, de conformitat amb allò que
disposa l’apartat 5 de l’article 75 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, modificada en aquest punt per l’article 4 de la Llei 9/1991, de
22 de març, han formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat,
sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics.
A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, modificat per la
Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març en el moment de la presa de possessió i per
tal d’adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els candidats electes hauran de
jurar o prometre acatament a la constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
per això per part del president de la Mesa d’Edat formula a cadascú dels candidats
electes, la següent pregunta:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR amb lleialtat al Rei, guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’ Autonomia de Catalunya com a normes
fonamentals de l’Estat
Contesta
Contesta
Contesta
Contesta
Contesta

el
la
el
el
el

Sr. David Serrat i Soldevila
Sra. Marina Puigcorbé i Sabata
Sr. Pere Sala Serra
Sr. Josep Llimós i Camprubí
Sr. Jaume Cuní Soler

sí HO PROMETO
sí HO PROMETO
sí HO PROMETO
sí HO PROMETO
sí HO PROMETO per imperatiu legal

CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ:
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la corporació, en
concórrer la majoria absoluta (TRES) dels regidors electes, en la forma següent:
Regidors que integren la Corporació
Nom i cognoms
Llista electoral
David Serrat Soldevila
ERC-AM
Marina Puigcorbé Sabata
ERC-AM
Pere Sala Serra
ERC-AM
Josep Llimós i Camprubí
CIU
Jaume Cuní Soler
Les Llosses Participa (LLP)
ELECCIÓ D’ALCALDE:
Immediatament després de la constitució de la Corporació i de conformitat a
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, es procedeix a l’elecció
d’alcalde.
Es presenten com a candidats per a Alcalde els regidors que seguidament
s’indiquen:
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CANDIDATS
- David Serrat Soldevila
- Josep Llimós Camprubí

LLISTA ELECTORAL
ERC-AM
CIU

Vots obtinguts a les eleccions
76
66

El regidors Sr. Jaume Cuní Soler, renúncia a presentar la seva candidatura com
alcalde atès que vol expressar que el seu vot serà pel candidat que presenta la
llista d’Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal.
Efectuada la votació pels regidors mitjançant ma alçada, es produeixen els resultats
següents:
VOTS OBTINGUTS
CANDIDATS
En lletra
En números
David Serrat Soldevila
QUATRE
4
Josep Llimós Camprubi
UN
1
Essent el nombre total de vots dels regidors el de CINC, el regidor Sr. David Serrat
i Soldevila SI ha obtingut més de la majoria absoluta de TRES vots de
conformitat amb l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny.
A la vista del resultat de l’escrutini el President de la Mesa d’edat proclama alcalde
electe de l’Ajuntament al Sr. DAVID SERRAT SOLDEVILA qui encapçala la llista
presentada per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL.
PRESA DE POSSESSIÓ:
Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial decret legislatiu 781/1986,
de 18 d’abril, i 40, número 2, del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, per part del president de la mesa d’edat es formula a
en David Serrat i Soldevila la següent pregunta:
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’ALCALDE amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com a norma
fonamental de l’Estat ?
Contestant en David Serrat i Soldevila, per imperatiu legal sí HO PROMETO.
Acomplert l’objecte de la convocatòria, l’alcalde president dirigeix unes paraules als
regidors.
Finalitzat el Ple, l’alcalde i els regidors Sra. Marina Puigcorbé i Sabata, Pere Sala i
Serra i Josep Camprubí i Llimós, expressen la seva voluntat de fer constar el seu
compromís amb el procés sobiranista de Catalunya i amb les eleccions plebiscitàries
del proper mes de setembre. Es per aquest motiu que llegeixen el text següent:
“ 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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Pel que fa al regidor Jaume Cuní i Soler, expressa que ja es va adherir al manifest
de l’Assemblea Nacional de Catalunya i que vol fer constar, pel que fa a aquesta
qüestió, que es remet al seu programa electoral en el que textualment diu
“ El nostre país es fonamenta en el conjunt de tots els seus municipis. Des de baix,
tenim un paper imprescindible per impulsar:
La Independència de Catalunya per fer un país més just per tothom
…”
Seguidament, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 12:20 hores del dia 13 de juny
de 2015.
L’alcalde,

La secretària,

David Serrat i Soldevila

Leonor Escuer i Hernández

Telèfon i fax 972701901

|

ajuntamentlesllosses@hotmail.com | NIF P1710300C
www.ddgi.cat/llosses

