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ACTA AJUNTAMENT PLE, NÚM. 4/2015 DE DATA 13 DE JUNY DE 2015. 
                 
ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL NOU AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY  DE  2015. 
 
Acomplint allò que disposa la  legislació vigent respecte al Règim Electoral General, 
Llei  5/95 Orgànica del Règim Electoral General, art.196 i ss. i l’Ordre del Departament 
de Governació  i Relacions Institucionals GRI/88/2011, de 19 de maig, 
Es  reuneixen a la sala d’actes de l’Ajuntament, a les dotze hores, els Senyors Regidors 
proclamats electes per la Junta Electoral de Zona, segons els resultats de les eleccions 
celebrades el passat dia 24 de maig de 2015, assistits de mi la Secretària de la  
Corporació, Na M. ANTONIETA PONS TORRADES, a l’objecte de celebrar 
Sessió Constitutiva de l’Ajuntament de VALLFOGONA DE BALAGUER. 
 
Regidors presents: 
MARIA SARRET PIJUAN, del grup polític de CiU 
ARNAU GALITÓ TRILLA, de CiU 
GREGORI ESTEBAN ÀNGEL, de CiU 
ÓSCAR POLO GIRALT, de CiU 
RAMON BORDA GUASCH, de CiU 
XAVIER CASTELLANA BENSENY, de CiU 
ANTONIO PIÑOL CARULLA, d’ESQUERRA-AM 
IGNASI AMOR BERGÉ, d’ESQUERRA-AM 
CONSTANTÍ PIQUÉ SOL, del P.P. 
 
Per Secretaria es dóna compte de la necessitat de formació de la MESA D’EDAT 
següent,  
FORMACIÓ DE MESA D’EDAT: 
Major d’edat: GREGORI ESTEBAN ÀNGEL, qui actuarà de President. 
Menor d’edat: IGNASI AMOR BERGÉ 
Secretària: M. ANTONIETA PONS TORRADES 
         
Tot seguit, per ordre de la Presidència, es llegeixen les disposicions referents a l’Acte  
de Constitució del nou Ajuntament, així com el Resum General de les Eleccions, i  
enumeració dels Regidors Proclamats per cadascuna de les llistes que han obtingut 
llocs. 
Donat compte per la Mesa d’edat de les credencials presentades i constatada la 
personalitat dels assistents, i tenint en compte que han concorregut nou Regidors electes 
que  representen  la  totalitat dels proclamats, i previ el jurament o prometiment prestat 
per cada Regidor d’acomplir les obligacions del  càrrec  amb  lleialtat al Rei  i de  servar 
i  fer servar la Constitució,  la Mesa, d’acord amb allò que disposa l’article 195 de  la 
Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral de 19 de juny, declara constituïda la nova 
Corporació. Juren i/o Prometen els Srs.: MARIA SARRET PIJUAN, ARNAU GALITÓ 
TRILLA, GREGORI ESTEBAN ÀNGEL, RAMON BORDA GUASCH, ÒSCAR 
POLO GIRALT-per imperatiu legal, XAVIER CASTELLANA BENSENY-per 
imperatiu legal i  CONSTANTÍ PIQUÉ SOL -jura. 
Juren i/o Prometen els Srs. ANTONIO PIÑOL CARULLA I IGNASI AMOR ARAN i 
seguidament manifesten: 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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Acte seguit, es procedeix a l’elecció de l’Alcalde, i a tal fi, llegits els preceptes que 
regulen aquesta elecció d’acord amb allò que disposa la legislació vigent, art. 196 de la 
Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral de 19 de juny, es proclamen candidats a 
l’Alcaldia els Regidors que encapçalen llurs llistes respectives, i que s’assenyalen a 
continuació. 
MARIA SARRET PIJUAN,  CONVERGÈNCIA I UNIÓ. 
ANTONIO PIÑOL CARULLA, ESQUERRA-AM 
CONSTANTÍ PIQUÉ SOL,  PARTIT POPULAR. 
  
Tot seguit  els  Regidors assistents, procedeixen a la votació secreta, dipositant el sobre 
que conté el seu vot NOMINAL a l’urna preparada per tal fi. 
Acabada la votació, es procedeix a  l’escrutini per la Mesa, amb el següent resultat: 
Vots emesos: 9 
EN/NA MARIA SARRET PIJUAN, 6 vots. 
ANTONIO PIÑOL CARULLA, 2 vots. 
Vots en blanc, 1 vot. 
En conseqüència del resultat de l’escrutini, el President de la Mesa, d’acord amb allò 
que disposa la legislació vigent, proclama Alcaldessa a la Sra. MARIA SARRET 
PIJUAN. 
Atès que ha obtingut el major nombre de vots populars, llista més votada, trobant-se 
present i a requeriment de la Mesa, manifesta l’acceptació del càrrec prenent, previ  
pronunciament en la forma legalment establerta jurament/promesa, immediata possessió 
del mateix. 
 
Abans d’acabar l’acte, la Sra. Alcaldessa dirigeix unes paraulers d’agraïment i també de 
d’il·lusió i de treball respecte de la tasca Corporativa i aquesta nova legislatura que avui 
s'inicia. 
Seguidament es dóna la paraula als Srs. Regidors caps de llistes dels partits: 
El Sr. Constantí Piqué Sol, del grup PP, felicita en el seu nom i del seu grup a la Sra. 
Alcaldessa i demés Regidors d’aquesta nova legislatura, i seguidament fa explicació de 
vot.  
El Sr. Antonio Piñol Carulla, del grup Esquera –AM, qui felicita en el seu nom i del seu 
grup a l’Alcaldessa i demés Regidors d’aquesta nova legislatura, i seguidament fa 
explicació de vot. 
 
Per part de la Sra. Alcaldessa es dóna la benvinguda a la nova Corporació i es desitja el 
millor per aquesta legislatura, 
Seguidament per la Secretària de l’Ajuntament, atès el que disposa l’art.36-2 del Reial 
Decret 2562/88, es posa en coneixement de la Corporació, l’Acta d’Arqueig i Inventari 
de Béns.  
La Secretària llegeix tots els documents, resultant el següent: 
-ACTA D’ARQUEIG a 12.06.2015: 307.849,00 €. 
-INVENTARI DE BENS CONSOLIDAT A 31.12.2014 
BENS DE DOMINI PÚBLIC....  2.907.374,69  € 
BENS PATRIMONIALS:.......        943.304,58  €  
OBLIGACIONS/.....................        262.977,52  € 
 
La Sra. Alcaldessa aixeca la sessió a les 12,30 hores, i per constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta i la certifico amb la meva signatura, la 
Secretària. 


