
  
 
 

 
SESSIÓ PER CONSTITUIR LA CORPORACIÓ I ELEGIR L’ALCALDE  DE 
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. 
 
Data:  13 de juny de 2015 
Horari: 12 hores 
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 
 
Hi assisteixen: 
Jaume Domínguez Ruiz. 
Jordi Sans Ferrer  
Maria Jesús Coronado Fuentes. 
Jaume Enseñat Fernández 
Josep Maria Nolla Cabellos 
Antonio Tenorio Recuero 
Maria Teresa Llonch Simó. 
Inmaculada Sánchez Fernández. 
Miquel Antoni Granero Zapata 
Francisco Javier Marcos Tuebols 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
 
Secretària accidental 
Celia Maria Villa Sánchez 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
Cap 
 
Ordre del dia: 
 
1. Constitució de la mesa d’edat 
 
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes 
 
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació 
 
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa 
 
5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu càrrec 
 
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, arqueig i comptes 
bancàries. 
 
7. Acte de cloenda de la sessió 
 
Desenvolupament de la sessió i acords: 
 

1. Constitució de la mesa d’edat 
 
A requeriment de la secretària accidental 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. Miquel Antoni Granero 
Zapata, i el de menor edat, Sr. Jordi Sans Ferrer. Com a secretària, hi actuarà la de 
la corporació, senyora Celia Maria Villa Sánchez. 
 
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 l’acta de proclamació tramesa per la Junta Electoral de Zona 
en data 5 de juny de 2015 i, amb aquest fi, es procedeix a cridar-los per ordre 
respecte al nombre de vots obtinguts a les eleccions del dia 24 de maig de 2015. 
      
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de 
la corporació 
 
La secretària accidental nomena amb el mateix ordre 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, responen el següent a la pregunta: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament dels Pallaresos, amb lleialtat al Rei, i guardar 
i fer guardar la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la resta de 
l’ordenament jurídic?”. 
 
Jaume Domínguez Ruiz. Juro  
Maria Jesús Coronado Fuentes. Juro 
Jaume Enseñat Fernández. Prometo 
Josep Maria Nolla Cabellos. Prometo 
Antonio Tenorio Recuero. Prometo 
Maria Teresa Llonch Simó. Prometo 
Inmaculada Sánchez Fernández. Prometo per imperatiu legal 
Francisco Javier Marcos Tuebols. Prometo per imperatiu legal 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet. Prometo 
Jordi Sans Ferrer. Juro 
Miquel Antoni Granero Zapata. Prometo per imperatiu legal 
 
La secretària accidental pregunta al Sr. Granero, si vol afegir alguna cosa més, el 
regidor, desprès d’haver pres possessió del seu càrrec de regidor afegeix: “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” 
 
El president de la mesa Sr. Miquel Antoni Granero i Zapata declara constituïda la 
corporació. 
 
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa 
 
Es procedeix a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma en què s’assenyala a 
l’art. 196 de la Llei orgànica del règim electoral general. 
 
El president de la mesa pregunta als membres de la corporació que encapçalen les 
corresponents llistes quins es presenten com a candidats i candidates a l’Alcaldia. 
 
Responen afirmativament els senyors: 
Jaume Domínguez Ruiz 
Josep Maria Nolla Cabellos 
 
A continuació, s’efectua la votació, per ordre alfabètic dels membres de la 
corporació, amb el següent resultat: 
Josep Maria Nolla Cabellos................   6  vots 
Jaume Domínguez Ruiz....................     4  vots 
1 vot en blanc 
 
Resulta escollit alcalde el regidor Sr. Josep Maria Nolla Cabellos.   
  
5. Jurament o promesa de l’alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec 
 
A continuació, l’alcalde electe presta promesa 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. La secretària accidental formula pregunta: 
 
Jura / Promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec d’alcalde de l’Ajuntament dels Pallaresos, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la resta de l’ordenament 
jurídic? 
 
Resposta: Prometo per imperatiu legal 
 
Un cop fet el jurament o promesa, 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. 
 
Jaume Domínguez Ruiz:  

“Bon dia a tots els assistents... 

En primer lloc vull donar les gràcies a tots els veïns i veïnes que ens van donar 

suport el passat 24 de maig, fent que per segona vegada consecutiva fóssim la 



  
 
 

llista més votada, incrementant tant en vots com en regidors. Uns resultats que 

a priori son molt bons doncs vam tenir el recolzament d’un 31% dels votants. 

Però la política té aquestes coses i de vegades alguns volen mirar de primar 

més la quantitat que la qualitat, fet perfectament respectable. 

També vull donar les gràcies al personal de l’Ajuntament per la feina feta 

aquests 4 anys. Una feina que ens ha permès treballar dia a dia per anar 

sanejant la malmesa economia heretada del mandat anterior al nostre, i que a la 

fi del mandat ja havia donat els seus fruits, deixant un Ajuntament totalment 

sanejat. 

També hem treballat conjuntament amb els representants dels treballadors, per 

mirar de solucionar algunes condicions precàries que patien molts treballadors, 

amb contractes laborals precaris. Es va poder signar un conveni laboral que feia 

anys que no s’aprovava, adequació del personal laboral indefinit i per últim, 

l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball, que resta pendent d’aprovació, un 

cop s’aprovi el proper pressupost municipal. 

Volia també, agrair la tasca de les entitats i associacions municipals que han 

volgut col·laborar amb el Consistori per fer un Pallaresos millor. Sabem que no 

sempre ens hem posat d’acord, però de vegades la situació econòmica del 

Consistori no ens ha permès ajudar tant com ens hagués agradat. A tots els 

integrants del mon associatiu, donar-vos les gràcies pel suport rebut! 

I com he dit abans, la democràcia té aquestes coses, com es el fet que la llista 

més votada no governi per la política dels pactes post electorals. Sense cap 

tipus de rancúnia, volia aprofitar per felicitar al nou alcalde dels Pallaresos per la 

seva elecció d’avui. Ara té 4 anys per endavant per treballar per tots els veïns 

dels Pallaresos, tant els que ens han votat a nosaltres com els que els han votat 

amb ell... 

4 anys per mirar de complir amb el seu full de ruta, el seu programa electoral. Li 

desitgem pel bé del poble que en aquesta etapa tingui més encerts que errades, 

doncs li podem garantir que tothom ha de treballar per aconseguir un poble 

millor. 

Nosaltres, els integrants del grup socialista ja anunciem que farem una oposició 

compromesa amb els interessos del poble. Una oposició constructiva i que 

vetllarà pels interessos del municipi. 

Som conscients de la dificultat de governar un municipi com el nostre i que la 

postura fàcil es la de criticar per sistema, però reiterem públicament el nostre 

compromís de vetllar per damunt de tot pels interessos veïnals.  

Creiem fermament que cal trencar la dinàmica de crispació existent i que farem 

ma estesa als acords que siguin positius pels Pallaresos. 



  
 
 

Com he dit abans, felicitem al nou alcalde dels Pallaresos i esperem que allò 

que ha promès sigui una realitat. 

Moltes gràcies!” 

 
6. Donar compte per part de la secretària accidental, de les existències dels 
valors dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la 
corporació: 
 
Estat de valors rebuts en dipòsit a 31/05/2015..................       648.119,23 € 
Fiances rebudes a curt termini a 31/05/2015.....................       184.429,84 € 
Inversions destinades a l’ús general (*)  ..............     579.502,28€ 
Immobilitat material  (*).......................................................     8.668.258,85€ 
Patrimoni públic del sòl a 31/05/2015................................        619.921,99 € 
Inversions destinades a l’ús general a 31/05/2015............     2.410.247,18 € 
       
El secretari-interventor de la corporació dona compte de l’estat de tresoreria i acta 
d’arqueig amb la presentació i explicació dels certificats dels extractes bancaris i de 
l’estat de conciliació de saldos a 12 de juny de 2015: 
 
5711 CATALUNYA CAIXA   72.902,13€ 
5712  CATALUNYA CAIXA 295.219,08€ 
5713 LA CAIXA   100.382,77€ 
5716 BANC SABADELL    35.857,44€ 
Efectiu a la caixa municipal        684,62€ 
                TOTAL......................... 505.046,04€   
  
I de l’Estat del Romanent de tresoreria per a despeses generals a 31/05/2015, es de 
186.904,71 €. 
 
(*) Dades extretes de la l’aprovació de l’inventari de bens, expedient aprovat en 
sessió de data 30 d’abril de 2015 
 
7. Acte de cloenda de la sessió 
 
Es fa lliurament del distintiu de l’escut d’or del Municipi als nous regidors senyors 
Josep Maria Nolla Cabellos, Maria Teresa Llonch Simó, Miquel Antoni Granero i 
Zapata, Jaume Enseñat Fernández 
 
L’alcalde fa cloenda de l’acte  

“Benvolguts veïns i veïnes, amics i familiars. En nom meu i de tots els companys i 
companyes que formarem a partir d'avui el nou equip de govern, vull agrair-vos que 
ens hàgiu volgut acompanyar en aquest acte de constitució del nou Ajuntament dels 
Pallaresos per a la legislatura 2015-2019. Perquè amb la vostra assistència 
demostreu la vostra implicació i la vostra voluntat de participar en el present i el futur 
del nostre poble. 



  
 
 

També vull mostrar de manera molt especial el meu agraïment a la Imma Sánchez, 
al Miquel Granero i al Xavi Marcos, per que tots han tingut la generositat i la voluntat 
democràtica de voler sumar els seus esforços i els dels seus equips amb els 
nostres, deixant de banda en tot moment els interessos personals i de partit en 
benefici d'un projecte comú pels Pallaresos. 

Amb ells, comparteixo la il·lusió d'aconseguir tot un plegat de canvis molt esperats i 
necessaris per al nostre municipi. Amb ells, hem format un grup de persones 
honestes i compromeses, que proveirem el nostre ajuntament de la transparència, 
del rigor i de l’ eficàcia en la gestió municipal que als Pallaresos ens mereixem. 

El nostre agraïment és avui també per les 1.093 persones que el dia 25 de maig van 
dipositar la seva confiança en tots nosaltres, i que suposen pràcticament el 59% 
dels vots emesos. 

Des d'un punt de vista més personal, no em puc estar de dir que el camí que m'ha 
dut fins aquí no ha estat gens fàcil, com tampoc ho ha estat per a la meva dona i 
pels meus fills. És per això que avui també vull fer-los una menció especial. 

La nostra voluntat és retornar-vos la vostra sobirania a l'hora de decidir què voleu 
pel nostre poble. Volem capgirar la imatge política dels Pallaresos, i per fer-ho 
assumim el ferm compromís d'escoltar totes les necessitats, els dubtes i les 
propostes de millora que considereu oportunes. Tots nosaltres tenim clar que el 
nostre paper és el de servidors vostres. Per això el nostre és un projecte inclusiu, i la 
nostra bandera és i serà sempre el consens. En aquest mateix sentit, ens 
comprometem a mantenir el personal de l'Ajuntament al servei del poble i dels seus 
veïns, i no al servei dels polítics. En definitiva, tenim la ferma voluntat d'oferir-vos un 
bon govern, amb transparència, amb proximitat, i vetllant sempre per recórrer el 
camí de la legislatura acompanyats de tots vosaltres i treballant per a tots vosaltres. 

Visca els Pallaresos i Visca Catalunya!!” 

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a les 
tretze hores, de la qual com a Secretària acctal., estenc aquesta acta. 

 

 


