ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU
AJUNTAMENT, REALITZADA EL DIA 15 DE JUNY DE 2019

A la Casa consistorial de Sils essent les 12 hores del matí del dia 15 de juny de dos mil dinou es
reuneixen, prèvia convocatòria, de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985
de 19 de juny de 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;
els/les regidors/es que el passat dia 31 de maig van ser proclamats electes per la Junta Electoral
de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes eleccions locals, convocades pel Reial
Decret 209/2019, de 1 d’abril i celebrades el passat 26 de maig, que a continuació es relacionen,
que constitueixen la totalitat dels regidors electes d’aquesta Corporació, amb la finalitat de
celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits per mi, el
Secretari de la Corporació, que dono fe de l’acte, i per la interventora accidental.

Regidors electes assistents :
-

Anoro Lloveras, Anna Maria

-

Boada Vergés, Jordi

-

Colomé Ribas, Eduard

-

Farré Garriga, Isabel Maria

-

Jurado García, Maria Dolores

-

Jurado Pérez, Francisco

-

López Ruiz, Maria José

-

Moreno Lorite, Laura

-

Nogué Selva, Martí

-

Pla i Aymerich, Pere

-

Ponce Amargant, Francesc

-

Puig Freixas, Maria Remei

-

Simó Alcaraz, Maria Cristina

Secretari
Juan Antonio González Blanco
Interventora
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Teresa Martorell Martí

Formació mesa d’edat
Declarada oberta la sessió, el Secretari procedeix a cridar els regidors electes de major i menor
edat amb l’objecte de constituir la mesa d’edat, la qual, de conformitat amb l’article 195.2 de la
Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral General, en la seva redacció actual i
l’article 37.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals, estarà constituïda pel Regidor electe de major edat, que actuarà com a President, pel
Regidor electe de menys edat i pel Secretari de la Corporació, quedant constituïda la

MESA D’EDAT per:
- Martí Nogué Selva, per ser l’elegit de major edat.
- Laura Moreno Lorite, per ser l’elegida de menor edat.
- Secretari: Juan Antonio González Blanco.

COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
El secretari els convida perquè pugin a l’estrada i ocupin els llocs destinats a l’efecte, quedant
així constituïda la mesa d’edat.
Constituïda la mesa de edat i havent-se pres les mesures precises segons disposa l'article 36.2
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tant la Secretaria com la Intervenció han posat a la
disposició dels Srs. Regidors Electes la documentació referent als justificants de les existències
en metàl·lic i valors propis de la Corporació dipositats en la caixa municipal i entitats bancàries,
i igualment la documentació relativa a l'inventari de béns de la Corporació.
Seguidament el Secretari de la mesa comprova totes les credencials, que li han estat lliurades
acreditatives de la personalitat dels Regidors electes, i acreditant cada Regidor electe la seva
personalitat.
A continuació, es comprova que tots els Regidors electes han formulat les declaracions referides
en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
convidant el President de la Mesa de edat als Regidors electes que exposin si els afecta alguna
causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, sense que per part
d'ells hagi manifestació alguna.
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Tenint en compte que es compleix l'exigència de l'article 195.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, del Règim Electoral General i 37.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i
que concorren a aquesta sessió la majoria absoluta de Regidors Electes, es procedeix al
compliment del requisit legal previst en l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General de prestar jurament o promesa.

ACTE DE JURAMENT O PROMESA
Acte seguit el President de la mesa d’edat sol·licita que tots els regidors es posin dempeus.
A continuació, de conformitat amb allò disposat en el número 8 de l’article 108 de la Llei
Orgànica 5/1985 de 19 de juny, de Règim Electoral General, en el moment de la pressa de
possessió i per adquirir la plena condició del càrrec de regidor/a, els/les candidats/es electes han
de jurar o prometre acatament a la Constitució (formula de jurament o promesa Decret
707/1979), procedint el President de la Mesa d’Edat a formular a cadascun dels/les candidats/es
electes, la següent pregunta :
“¿ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR/A de l’Ajuntament de Sils, amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”



Eduard Colomé Ribas: “Per imperatiu legal prometo fins assolir una Catalunya lliure i
socialment justa”



Isabel Maria Farré Garriga: “Ho prometo per imperatiu legal fins a assolir la república
catalana”



Anna Maria Anoro Lloveras: “Ho prometo per imperatiu legal fins a assolir una
Catalunya lliure i socialment justa”



Francesc Ponce Amargant: “Ho prometo per imperatiu legal amb honestedat i respecte
a tot el poble de Sils i fins a la república catalana”.



Maria José López Ruiz: “Per imperatiu legal prometo”



Maria Dolores Jurado García: “Lo prometo”
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Maria Remei Puig Freixas: “Si prometo, per imperatiu legal, i em comprometo a
treballar per tots els silencs i silenques, per igual i per el poble que estimem, amb
il·lusió, responsabilitat i honestedat”



Pere Pla i Aymerich: “Ho prometo per imperatiu legal i em comprometo a treballar
pels silencs i silenques amb honestedat i fermesa”



Maria Crisitna Simó Alcaraz: “Ho prometo per imperatiu legal, segons les meves
conviccions republicanes”



Francisco Jurado Pérez: “Ho prometo”



Jordi Boada Vergés: “Per imperatiu legal, prometo”

Una vegada complerta aquesta formalitat, el President de la mesa demana als regidors electes
que ocupin el seu lloc.
Acte seguit, la senyora Laura Moreno Lorite formula al president de la Mesa la mateixa
pregunta,
Contestant el senyor Martí Nogué Selva: “Si, ho prometo”.
Per últim, el President de la mesa formula la pregunta a Sra. Laura Moreno Lorite, manifestant
aquesta: “Si, ho prometo”.

CONSTITUCIÓ

DE

LA CORPORACIÓ

Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la Corporació, en concórrer la
totalitat dels regidors electes, en la forma següent:
REGIDORS QUE INTEGREN LA CORPORACIÓ
Noms i cognoms
Eduard Colomé Ribas
Isabel Maria Farré Garriga
Anna Maria Anoro Lloveras
Francesc Ponce Amargant
Martí Nogué Selva
Maria José López Ruiz
Maria Dolores Jurado García
Laura Moreno Lorite

Llista electoral
JxCat-JUNTS
JxCat-JUNTS
JxCat-JUNTS
JxCat-JUNTS
IdSils-IdSelva
IdSils-IdSelva
IdSils-IdSelva
IdSils-IdSelva
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Maria Remei Puig Freixas
Pere Pla i Aymerich
Jordi Boada Vergés
Maria Cristina Simó Alcaraz
Francisco Jurado Pérez

F+S-AM
F+S-AM
TSS
SEC-ECG
PSC-CP

ELECCIÓ D’ ALCALDE
Immediatament després, es procedeix a l’elecció de l’Alcalde de Sils d’entre els membres de la
Corporació, que encapçalen llurs corresponents llistes.
Es dóna la paraula al secretari, manifestant que serà elegit Alcalde, de conformitat amb allò
disposat per l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1986 de 19 de juny, del Règim Electoral
General, el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació i, en el seu defecte,
el candidat de la llista que hagi obtingut més vots en les eleccions.

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS
Després d’això, el President de la mesa d’edat pregunta als regidors que encapçalen les llistes, si
mantenen la seva candidatura a alcalde o la retiren.
Els regidors que encapçalen les llistes dels grups: F+S-AM, TSS i PSC retiren la seva
candidatura a alcalde.

Es presenten com a candidats a Alcalde els regidors que tot seguit s’indiquen :
CANDIDATS
Eduard Colomé Ribas
Martí Nogué Selva
Maria Cristina Simó Alcaraz

LLISTA ELECTORAL
JxCat-JUNTS
IdSils-IdSelva
SEC-ECG

VOTS OBTINGUTS
657
655
211

ELECCIÓ SISTEMA DE VOTACIÓ
Després de la proclamació de candidats, el President de la mesa, en compliment de l’article 16
del Reglament Orgànic Municipal i de participació ciutadana (ROM), lliura a tots els membres
de la corporació una papereta i un sobre per salvaguardar el secret del vot, que serà dipositat, en
una urna transparent, a mesura que, de manera nominal, vagin sent nomenats pel Secretari
general de l’Ajuntament.
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Triat el sistema de votació nominal, es produeix el següent resultat:
CANDIDATS
Eduard Colomé Ribas
Martí Nogué Selva
Maria Cristina Simó Alcaraz
Vots en blanc
Vots emesos :

VOTS OBTINGUTS
6
4
1
2
13

En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, com que el nombre de Regidors és de 13 i
la majoria absoluta és de 7, i no havent aconseguit la majoria absoluta, el President de la mesa
procedeix a proclamar Alcalde de la Corporació al Sr. Eduard Colomé Ribas cap de llista
JxCat-JUNT, per ser el candidat que ha obtingut major número de vots en les eleccions del
passat dia 26 de maig de 2019.

PRESA DE POSSESSIÓ
El President de la mesa, li pregunta si accepta el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Sils.
Contestant aquest, afirmativament.
Acte seguit, i de conformitat amb l’establert en els articles 18 del Reial Decret Legislatiu
781/1986 de 18 d’abril, i 40.2 del Reglament d’organització, funcionament i Règim jurídic de
les Entitats locals; el Sr. Martí Nogué Selva fa la pregunta d’acatament a la Constitució
legalment establerta, el text literal de la qual és el següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Sils, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
A continuació l’Alcalde electe, Eduard Colomé Ribas emet la seva promesa de respecte a la
Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, mitjançant la manifestació següent :
“Ho prometo, per imperatiu legal, i fins assolir una Catalunya lliure i socialment justa”
Realitzat el jurament el President de la mesa, li fa lliurament dels atributs del seu càrrec, bastó
de comandament i felicita a l’alcalde; passant el senyor Eduard Colomé Ribas a ocupar la
presidència de la Sala i dissolent-se la Mesa d’edat.
A continuació, el senyor Eduard Colomé Ribas Alcalde-President, agraeix les atencions del
President de la mesa i del públic assistent en general. Així mateix, entrega les insígnies (pins
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d’argent) als regidors entrants i als qui li pertoca, d’acord amb el Reglament d’Honors i
distincions, (pins d’or) als senyors/es:

 Pins argent: Isabel Maria Farré, Anna Maria Anoro, Francesc Ponce, Laura Moreno,


Maria Remei Puig, Pere Pla, Jordi Boada, Maria Cristina Simó, Francsico Jurado i
Eduard Colomé.
Pins d’or: Maria José López i Maria Dolores Jurado.

L’Alcalde-President cedeix el torn de paraula als representants de les diferents forces amb
representació en la corporació municipal:
Francisco Jurado Pérez (PSC-CP)
Maria Cristina Simó (SEC-ECG)
Jordi Boada Vergés (TSS)
Maria Remei Puig (F+S-AM)
Martí Nogué Selva (IdSils-IdSelva)
I, en últim lloc, pren la paraula l’Alcalde.
*Els parlaments queden reflectits a la videoacta*
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 13:11 hores, de la qual s’estén
la present acta, que jo, el Secretari, certifico.
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