
ACTA  NÚM: 07/2015 DE LA SESSIÓ PUBLICA
DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT REALITZADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015

A la Casa Consistorial de Argençola essent les dotze hores del matí del dia 13 de juny de 2015 ,
concorren, sense prèvia citació, d’acord amb els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Regim Electoral General, i 37.1, del Reglament d’organització, funcionament i regim
jurídic de les Entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els
regidors/es electes en les darreres Eleccions celebrades el dia 24 de maig de 2015, es reuneixen
el regidors/es electes enumerats tot seguit, assistits per la Secretaria acctal amb l’objecte de
celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 

REGIDORS/ES ELECTES ASSISTENTS:

Sr. Antoni Lloret Grau 
Sr. Gumersind Parcerisas Serra 
Sr. Jaume Teixé Aribau 
Sra. Marina Berenguer Cabado 
Sr. Joan Sola Miret 
 

Secretaria

Na. Sonia Duran Carrero

La Secretaria assiteix amb la documentació que es refereix l’article 36.2 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals

Declarada oberta la sessió, la Secretaria demana la presència dels regidors/es electes de major i
de menor edat dels presents a l’objecte de formar la Mesa d’Edat, que es presidida pel de major
edat i de la que n’és Secretaria la de la Corporació, segons estableix l’article 195.2, de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, i l’article 37.2, del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic, corresponent la designació al Sr. Antoni Lloret Grau   i la Sra. Marina Berenguer
Cabado ,  que passen a ocupar  el lloc destinat a l’efecte, quedant constituïda la mesa d’edat.
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MESA D’EDAT per: 

President

Sr. Antoni Lloret Grau ........................................................ per ser elegit  de major edat

Regidor electe

Sra . Marina Berenguer Cabado .......................................  per  elegit de menor edat
Secretaria-Interventora acctal. de la Corporació, Sra. Sonia Duran Carrero

La Secretaria els convida perquè ocupin els llocs destinats a l’efecte, quedant així constituïda la
mesa d’edat.

Seguidament per la Secretaria i per ordre de la Presidència, dóna lectura a les disposicions
aplicables per a la constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les contingudes en els articles
195 de la Llei Orgànica 5/1985, i 37 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats locals. 

Acte seguit es dóna lectura per la Secretaria dels noms i cognoms dels/ de les Senyors/es
regidors/es electes que assisteixen a la sessió, i es procedeix pels membres de la Mesa d’Edat,
a la comprovació de les credencials presentades acreditant cada regidor electe la seva
personalitat, mitjançant l’exhibició del seu document nacional d’identitat. 

A continuació la Presidència convida als regidors electes a que exposin en aquest acte si els
afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació,
d’acord amb el que estableixen els articles 6, 7, 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, que dóna lectura la Secretaria, resultant que als/a les reunits/des no els/les afecta cap
causa d’incompatibilitat sobrevinguda .

Per la Secretaria es dóna compte que els/les candidats/es electes, en compliment del que es
disposa en el número 7 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases del
Règim Local 3, en redacció establerta per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, han presentat
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com declaració dels seus béns
patrimonials. 

Plaça Lluís Maria Xirinacs  s/n     08717-Argençola    Telf i fax 938092000    E-mail argensola@diba.cat

www.argencola.cat

2

mailto:argensola@diba.cat


A continuació, d’acord amb el que es disposa en 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 adquirir la plena condició del càrrec de
Regidor/a, els/les candidats/es electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució,
procedint-se per la Presidència de la Mesa d’Edat a formular a cada un/a dels/les candidats/es
electes, la següent pregunta: 

“¿Jureu o prometeu per vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
REGIDOR/A de l’Ajuntament de Argençola, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat ?”. 

Sr. Joan Sola Miret: Si prometo “ per imperatiu legal”

I com a declaració pública afegeixo:
“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”.

Sr. Gumersind Parcerisas Serra. Prometo  “per imperatiu legal”

I com a declaració pública afegeixo:
“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”.

Sr. Jaume Teixé Aribau: Si prometo “ per imperatiu legal”

I com a declaració pública afegeixo:
“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”.

Sra. Mariana Berenguer Cabado : Prometo “ per imperatiu legal”

I com a declaració pública afegeixo:
“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
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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”.

Acte seguit , el Sra.. Marina Berenguer Cabado  ( de la mesa el menor ) formula al president de
la mesa la mateixa pregunta.

Contestant el Sr. Antoni Lloret Grau el president de la mesa : Si prometo “ per imperatiu legal”

I com a declaració pública afegeixo:
“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”.

CONSTITUCIO DE LA CORPORACIO

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   llista electoral

Sr. Antoni Lloret Grau ICV-EUiA-E
Sr. Joan Sola Miret ICV-EUiA-E
Sra. Marina Berenguer Cabado ICV-EUiA-E
Sr. Gumersind Parcerises Serra ERC-AM
Sr. Jaume Teixé Aribau ERC-AM

ELECCIÓ D’ALCALDE/SSA 

Immediatament després de la constitució de la Corporació la Secretari/a que subscriu, d’ordre
del Sr.. President, va donar lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, que
estableix el procediment per a l’elecció d’Alcalde/ssa. 

Es presenten com a candidat per a l’Alcaldia el Regidor que seguidament s’indiquen, 
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A) PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS/ES LLISTA ELECTORAL        Vots obtinguts en les eleccions 

Sr. Antoni Lloret Grau 86

La Secretaria pregunta a la resta de regidors si n’hi ha cap mes candidat a l’Alcaldia, sent el Sr.
Antoni Lloret Grau l’únic candidat a l’Alcaldia.

Seguidament es procedeix a proclamar candidats a l’Alcaldia de l’Ajuntament.

Efectuada la votació pels/les Regidors/es mitjançant el vot a ma alçada , es produeixen els
resultats següents: 

CANDIDATS/ES                                                   VOTS OBTINGUTS 

Sr. Antoni Lloret Grau 5
Vots emesos: 5
Vots en blanc : 0
Vots nuls : 0

Sent el número dels vots dels/les Regidors/es el de 5 el candidat Sr. Antoni Lloret Garu ha
obtingut la majoria absoluta 5 d’acord amb l’article 196 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 19 de
juny. 

Atès el resultat de l’escrutini la Presidència de la Mesa d’Edat proclama Alcalde electe de
l’Ajuntament de Argençola al : En Antoni Lloret Grau  que encapçala la llista presentada per ICV-
EUiA-E.

PRESA DE POSSESSIÓ

Acte seguit i d’acord amb el que disposen els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de
18 d’abril, 40 2, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, i
1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, per la Presidència de la Mesa d’Edat es formula a 

Na Marina Berenguer Cabado  formula  la següent pregunta: 
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“¿Jureu o prometeu per vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
d’ALCALDE amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat  ? ”. 

Contestant En Antoni Lloret Grau, Ho prometo “per imperatiu legal” 

Acte seguit queda dissolta la mesa d’edat.

Seguidament l’Alcalde Sr. Antoni Lloret Grau, diu unes paraules:

S’agraeix a la ciutadania doncs hi ha hagut mes suport i per tant la responsabilitat és més alta,
també agreixo als companys, a la família i ala amics.

Hi ha un aspecte simbòlic que no s’ha produït, algú deu haver trobat a faltar la vara d’alcalde, en
la constitució de l’anterior mandat tampoc va aparèixer per altres motius. Es un símbol que
respecto en els llocs que es fa servir, però en el meu cas considero que es un símbol d’autoritat,,
el meu càrrec  és el de liderar i no el d’autoritat, per això considero que no  es procedent, se que
això es contrari a l’esperit de la llei, però entenc que puc exercir amb conseqüència. Això també
té altra lectura que volia explicar, aquest poble té una estructura social determinada que es
reflecteix en els resultats electorals, grups de pressió que pretenen influir en la vida municipal
però que no hem de lluitar en base d’autoritat si no de lideratge, no només de l’alcalde si no que
també de tots el companys.

Els reptes d’aquest mandat, a les grans ciutats es donar per fet que tot queda a casa i es va fent
d’aquella manera, però no es el cas, en pobles rurals també  es pot fer i es fa política, tothom té
les mateixes obligacions i els mateixos drets, però no es tenen les mateixes oportunitats, fa falta
fer política i que des dels serveis centrals entenguin que s’han de tenir les mateixes oportunitats
que a les grans ciutats.

Intentarem liderar i encetar un debat de país sobre la rendibilitat  i Argençola ha de convidar a
aquest debat i hem de parlar de la ruralitat que no només es la pagesia que també ha de formar
part, se’ns considera com el pati de darrere de les ciutats, Argençola pot i ho  ha de liderar amb
complicitat d’altres institucions.

La perspectiva bàsica  es que ens intentarem mantenir dins  el Consistori com els darrers 4 anys
fent com fins ara s’ha aconseguit i posant les bases per un creixement econòmic, reorganitzar la
vida econòmica per que hi hagi noves oportunitats, per als mes joves per que puguin escollir si
quedar-se o marxar, impulsar un moderat creixement del poble i crear les bases per treballar
amb el poble, que es la pedra a la sabata d’aquest consistori , la cohesió amb tots els nuclis es
un repte difícil però que intentarem aconseguir.

Seguirem treballant!!! Que tal i com varem dir a la campanya.
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Seguidament, l’Alcalde va aixecar la sessió, a de les 12:30hores. De la qual s’estén la present
acta, que jo la secretaria acctal. certifico.

               Toni Lloret Grau Sònia Durán Carrero
                  El Batlle                                                                         La Secretària acctal 
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