ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT DE TORÀ EN PLE
DIA:
SESSIÓ:
LLOC:
HORA D’INICI:
HORA D’ACABAMENT:

13 de JUNY de 2015
Constitutiva de l’Ajuntament
Sala d’actes de l’Ajuntament
12:00 hores
12:36 hores

ASSISTENTS
Alcalde:
Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU (ERC-AM)
Regidors:
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Joan CLOSA i VILADRICH
Sr. Jordi DURAN i BAGÁN
Sra. M. Angeles LOUZAN i VÁZQUEZ
Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
Sr. Josep M. ALSINA i SIMÓ
Sr. Màrius CODINA i CLOSA
Sr. Roman RAGA i LLEIDA
Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sra. Mercè VALLS i QUEROL
Sr. Rubén PASTOR i TOMÀS
Sr. Secretari Interventor Accidental:
Joan Balcells i Soriguera

ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Cap
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.

Desenvolupament de la Sessió:
Tot seguit, la Sra. Alcaldessa es passa a tractar els assumptes de l’ordre del dia següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitució de la mesa d’edat.
Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació.
Elecció de l’alcalde o alcaldessa.
Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu càrrec.
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.
7. Acte de cloenda de la sessió
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Desenvolupament de la sessió i acords:
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. Mario
Codina Closa, que actuarà com a president, i el de menor edat, Sr. Rubén Pastor Tomàs que actuarà
com a vocal. Com a secretari interventor acctal, hi actuarà el de la corporació, Sr. Joan Balcells
Soriguera.

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
El secretari 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 i les regidores, preguntats per ordre alfabètic, responen amb la fórmula “Ho prometo per
imperatiu legal” 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 Torà amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?”.
Els regidors realitzen el corresponent jurament en aquest ordre:
-

Sr Josep M Alsina Simó
Sr Roman Raga Lleida
Sr Magí Coscollola Andreu
Sr Joan Closa Viladrich
Sr Jordi Duran Bagan
Sra M Angeles Louzan Vazquez
Sra Mercè Valls Querol

Finalment, els membres de la mesa juren o prometen el càrrec, començant pel de menys edat:
-

Sr Rubén Pastor Tomàs
Sr Mario Codina Closa

El president de la mesa declara constituïda la corporació.
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Els regidors Sr Josep M Alsina Simó, Sr Magí Coscollola Andreu, Sr Joan Closa Viladrich, Sr Jordi
Duran Bagan, Sra M Angeles Louzan Vazquez, Sra Mercè Valls Querol, Sr Rubén Pastor Tomàs i Sr
Mario Codina Closa, fan constar com a observació, una vegada fet el jurament, 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 institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”

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 president de la mesa anuncia els regidors que encapçalen les corresponents llistes, els quals es
presenten com a candidats i candidates a l’Alcaldia:
-

Sr Magí COSCOLLOLA ANDREU per Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC-AM).
Sr. Josep M. ALSINA SIMÓ per Grup municipal de Independents per a la Segarra - Junts
per Torà (InSe).
Sra. Mercè VALLS QUEROL per Convergència i Unió (CiU).

A continuació, s’efectua la votació, per ordre en que s’ha efectuat el jurament.
Realitzat l’escrutini, el resultat és el següent:
-

4 Vots a favor de la candidatura del Sr Magí COSCOLLOLA ANDREU per Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).
2 Vots a favor de la candidatura del Sr. Josep M. ALSINA SIMÓ per Grup municipal de
Independents per a la Segarra - Junts per Torà (InSe)
3 Abstencions

Resulta escollit alcalde el regidor Sr Magí Coscollola Andreu.

5. Jurament o promesa de l’alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec
A continuació, es llegeix a l’alcalde electe 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.
Un cop fet el jurament o promesa, el Sr Alcalde fa constar com a observació, 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 institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”
La mesa d’edat cedeix el seu lloc a l’alcalde, qui dóna la paraula a cada cap de llista per si desitgen
explicar el sentit del seu vot.
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La Sra Mercè Valls Querol dona la enhorabona al Sr Alcalde, i explica que han donat suport al grup
InSe, atès que estaven integrats en la seva anterior candidatura, i es van separar degut a que el Sr
Josep M Alsina Simó volia ser alcalde. També dona les gràcies a tota la gent i col·laboradors i desitja
un cúmul d’encerts i es treballi pel poble.
El Sr Josep M Alsina Simó felicita al nou alcalde i agraeix el suport de la Sra Valls. Explica que s’han
abstingut perquè han respectat la llista més votada per la gent. Diu que podrien alterar el
pronunciament del poble, però que no ho han fet.
El Sr Alcalde agraeix l’assistència a tothom i amb especial interès, el suport del grup municipal d’InSe.
També la feina feta per tots els regidors que surten i aprofita per demanar el seu suport, sobretot en
temes de país i poder arribar a solucions consensuades. Vol deixar clar que l’Ajuntament està obert a
tothom i que seran atesos amb rapidesa. Per últim, desitja que entre tots es prenguin les decisions
amb encert.

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.
El secretari-interventor acctal de la corporació adjunta la documentació corresponent als certificats
dels extractes bancaris i conciliació de saldos per poder donar compte de l’estat de tresoreria.

7. Acte de cloenda de la sessió
Finalitzades totes les intervencions, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/ària, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
L'alcalde

El secretari interventor acctal

Sr. Magí COSCOLLOLA i ANDREU

Sr Joan BALCELLS SORIGUERA
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