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ACTA 2019/05 
 

CONSTITUCIO DE L’AJUNTAMENT i ELECCIÓ D’ALCALDE. 

DIA 15 DE JUNY DE 2019, A LES 11 HORES . 
 

A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Mollerussa. Essent les onze hores del dia 
quinze de juny de dos mil dinou. 
 
De conformitat amb allò que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 

de juny, del Règim Electoral General, l’article 37.1 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, han concorregut a la Sala de Sessions, els candidats proclamats electes com a 
conseqüència de les eleccions locals convocades per Reial Decret 209/2019, de 1 d’abril 
(BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019) i celebrades el passat dia 26 de maig de 2019, que 
seguidament s’expressen:  
 

Sr. Marc Solsona Aixalà 
Sr. Pere Garrofé Cirés 
Sra. Ana Maria Carné Baiget 
Sr. Xavier Roure Greoles 
Sra. Rosalía Carnicé Farré 
Sra. Dolors Bargalló Vidal 
Sr. Ramon Teixidó Peraire 

Sr. Bernat Díaz Faya 
Sr. Joan Ramon Domingo Coll 
Sr. Engelbert Montalà Pla 
Sra. Letícia Carné Montañés 

Sr. Joan Manuel Solé Felip 
Sra. Rosa Maria Florensa Ges 

Sr. Narcís Romà Monfà 
Sr. Joel Bastons Vilaltella 
Sr. Alonso Soria Cano 
Sr. Joan Simeón Morera 
 
Els candidats presents constitueixen la majoria absoluta dels electes proclamats i per tant 
existeix el quòrum necessari per a procedir a la constitució. 

 
És l’objecte d’aquesta sessió procedir als actes formals de constitució del nou consistori 
municipal i a l’elecció de l’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament. 
 
1.Oberta la sessió, s’efectua la presentació dels actes per part del Secretari de la Corporació,  
procedint-se tot seguit a donar compte dels resultats electorals que consten a la Proclamació 
de Candidats Electes al municipi de Mollerussa com a conseqüència de resultat de les 

eleccions locals celebrades el 26 de maig de 2019, formalitzada per la Junta Electoral de 

Zona de Lleida el dia 29 de maig de 2019, son els següents: 
 
Nombre d'electors:    8.841 
Nombre de votants:    5.550 
Nombre de vots a candidatures:    5.390 

Nombre de vots vàlids:    5.498 
Nombre vots blanc:      108 
Nombre vots nuls:         52 
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El número de vots populars obtinguts per cada candidatura i, en conseqüència, el nombre 
d’electes atribuïts, han estat els següents: 

 
 
Candidatura                                            vots obtinguts     Nombre electes 
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) 722 2      
Junts per Catalunya (JxCAT-JUNTS) 2.727 9 

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) 1.369 5 
Partit Popular/Partido Popular (PP) 299 1 
Mollerussa En Comú-En Comú Guanyem (MENC-ECG) 125 0 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) 148 0  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vots a candidatures:      5.550                      17 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A continuació el Sr. Secretari diu que  es procedirà a la  formació de la mesa d’edat, 
integrada per regidor o regidora de major i menor edat respectivament presents en l’acte. 
Seguidament es duran a terme les actuacions formals de constitució de l’Ajuntament de 
Mollerussa, i un cop tots els regidors i regidores hagin pres possessió del càrrec es procedirà 
a escollir a l’alcalde d’acord amb el procediment que es dirà. 

 
2. Acte seguit es procedeix a la formació de la mesa d’edat , integrada pel Sr. Alonso Soria 
Cano i el Sr. Joel Bastons Vilaltella, Regidors de major i menor edat respectivament, i 
actuant de Secretari el que ho és de la Corporació, que certifica, tot això 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. 

 
Constituïda la mesa el president ordenar al secretari que doni  lectura dels art que regulen la 
constitució de l’ajuntament. 
 

Pren la paraula el Sr. secretari i diu: 
 
“L'Article 195 de la Llei Orgànica del Regim Electoral General, estableix que  
 
1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia posterior a la 
celebració de les eleccions, llevat que s'hagués presentat recurs contenciós electoral contra 
la proclamació dels regidors electes, en aquest supòsit es constitueixen el quarantè dia 

posterior a les eleccions . 
 
2. Amb aquesta finalitat, es constitueix una Mesa d'Edat integrada pels regidors de major i 
menor edat, presents a l'acte, actuant com a secretari el que ho sigui de la Corporació. 
 
3. La Mesa comprova les credencials presentades remeses per la Junta electoral de Zona 

 

4. Realitzada l'operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si concorren la 
majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, se celebrarà sessió dos dies després, 
quedant constituïda la Corporació qualsevol que sigui el nombre de regidors presents. 
 
L'article 108.8 de la LOREG literalment diu que “en el moment de prendre possessió i per 
adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els candidats electes han de jurar o prometre 
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acatament a la Constitució, així com complir la resta de requisits previstos en les lleis o 
reglaments respectius. 
 

Destacar finalment que d’acord amb l’article 40 del Reglament d’Organització i funcionament 
i règim jurídic dels ens locals “si aquell o aquella que resulta proclamat alcalde o alcaldessa, 
no es present en la sessió de constitució, serà requerit per prendre possessió en el termini de 
48 hores, igualment davant el ple corporatiu, amb l’advertència que, llevat5 de causa 
justificativa, s’estarà a allò que disposa la legislació electoral per aquells supòsits de vacant 
en l’Alcaldia” 

 

3. Un cop constituïda la mesa d’edat i llegida la legislació aplicable sobre la constitució,  per 
part dels membres de la mesa d’edat es comprovaran les credencials presentades, les quals 
son facilitades pel secretari 4. Acte seguit s’ha de comprovar també per la mesa que tots els 
regidors electes han formulat les declaracions a les quals es refereix  l’article 75.5 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, ( les declaracions de bens i 
activitats i compatibilitats), també facilitades pel secretari. 

 
 
4. comprovades les credencials i presentades les declaracions el Sr. Secretari posa de 
manifest que els senyors regidors tenen a la seva disposició una copia de l’inventari 
municipal i dels justificants de de les existències en metàl·lic i depositades a les entitats 
d’acord amb el que estableix l’article 36 del Reglament d’Organització, funcionament i regim 
Jurídic dels ens locals. 

 
5. A continuació el senyor President de la mesa d’edat procedeix a la lectura de la fórmula de 
jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d’abril,  
 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec Regidor de l’Ajuntament de Mollerussa amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 

Constitució com a norma fonamental de l'Estat?” 
 
6. Acte seguit el president demana al secretari que nomeni un per un els regidors, per tal de 
que els mateixos  emetin el jurament o promesa 
 
 
Nom regidors 

Sr. Marc Solsona Aixalà 
Sr. Pere Garrofé Cirés 
Sra. Ana Maria Carné Baiget 
Sr. Xavier Roure Greoles 
Sra. Rosalía Carnicé Farré 
Sra. Dolors Bargalló Vidal 
Sr. Ramon Teixidó Peraire 

Sr. Bernat Díaz Faya 

Sr. Joan Ramon Domingo Coll 
Sr. Engelbert Montalà Pla 
Sra. Letícia Carné Montañés 
Sr. Joan Manuel Solé Felip 
Sra. Rosa Maria Florensa Ges 

Sr. Narcís Romà Monfà 
Sr. Joel Bastons Vilaltella 
Sr. Alonso Soria Cano 
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Sr. Joan Simeón Morera 
 
Tots els regidors contesten que si prometent en els termes previstos en la gravació de l’acta 

que s’adjunta com a annex a la mateixa. 
 
7. Seguidament el senyor President de la mesa d’edat declara constituïda la Corporació, i 
assenyala que tot seguit es procedirà a l’elecció d’Alcalde del municipi entre els membres de 
la corporació que encapçalen llurs corresponents llistes, i amb aquesta finalitat dóna la 
paraula al Secretari, per que faci lectura de la normativa reguladora. 

 

8. Pren la paraula el senyor secretari i diu el següent: 
 
“Elecció d'Alcalde 
 
Article 196 
 

En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció de l'Alcalde, 
d'acord amb el següent procediment: 
 

a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents 
llistes. 
b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe. 
c) Si cap d'ells obté aquesta majoria és proclamat alcalde el regidor que encapçali la 

llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. 
En cas d'empat es resoldrà per sorteig. 

 
Destacar finalment que l'article 108.8 de la LOREG literalment diu que “ en el moment de 

prendre possessió i per adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els candidats electes han 
de jurar o prometre acatament a la Constitució, així com complir la resta de requisits 

previstos en les lleis o reglaments respectius.” 
 
 
9. A continuació el President de la Mesa sol·licita als Regidors que han encapçalat les llistes 
electorals, si es presenten com a candidats a Alcalde, que son: 
 
Sr. Marc Solsona Aixalà 

Sr. Engelbert Montalà Pla 
Sr. Joel Bastons Vilaltella 
Sr. Joan Simeón Morera 
 
Es presenten al càrrec els senyors: 
 
Marc Solsona Aixalà 

Engelbert Montalà Pla 

 
 
10. A continuació pren la paraula el president i demana al Sr. secretari que llegeixi el 
procediment que es seguirà per a la votació de l’Alcalde;: 
 

Pren la paraula el senyor secretari i diu: 
 
“PROCEDIMENT PER LA VOTACIÓ 
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Cada regidor disposa de tantes paperetes com candidats proclamats, més una papereta en 
blanc. Disposen, tanmateix, dels sobres corresponents. 

 
L’acte formal de votació consistirà en la crida personal que efectuarà el Sr. President de la 
Mesa a cada Regidor, per tal que procedeixi a introduir el seu vot a l’urna. Simultàniament a 
la votació, el Vocal de la Mesa d’Edat anotarà els membres que vagin votant. L’urna la 
desplaçarà el Sr. Secretari a cada regidor/a. 
 

Finalitzada la votació s’iniciarà el recompte de vots. El President ordenarà el Sr. Secretari 

que   llegeixi en veu alta el resultat de la votació i tindrà en compte els extrems següents. 
 
         - vots emesos 
         - vots nuls 
         - vots en blanc 
         - vots a candidats 

 
Per la consideració de vots nuls o vots blancs es tindran en compte les disposicions de la 
legislació electoral.  
 
S’entendrà per vot nul aquell que no s’ajusti al model facilitat, la papereta sense sobre, el 
que inclogui un candidat no proclamat, o dues o més paperetes de diferent candidatura. 
També serà nul, el vot amb esmenes, i aquell esginzat o trencat. No obstant, si el sobre 

conté dues o més paperetes de la mateixa candidatura, el vot s’entendrà vàlid, 
comptabilitzant-se un de sol. Serà vot en blanc, i per tant vot vàlid el sobre sense papereta o 
amb una papereta en blanc. 
 

Si el candidat o candidata més votat obté la majoria absoluta legal (9 vots en el cas de 
l’Excm. Ajuntament de Mollerussa), serà proclamat Alcalde. Si cap candidat o candidata obté 

aquesta majoria, serà proclamat Alcalde el cap de llista de la candidatura amb més vots 
populars.” 
 
11. Acte seguit es procedeix a la votació, cridant-se als regidors per  que dipositin el seu vot 
en una urna 
 
12. Acabada la votació, la mesa d’edat efectua l’escrutini i el senyor secretari efectua la 

lectura de l’acta, essent el seu literal el següent: 
 

 
ACTA ESCRUTINI 

 
 
Realitzada la votació a Alcalde i efectuat l’escrutini el resultat es el següent:  

 
 

VOTS EMESOS  17 

VOTS NULS  0 

VOTS EN BLANC  3 
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VOTS A CANDIDATURES: 
 
 

CANDIDATS VOTS 

Sr.   Marc SOLSONA AIXALÀ   9 

Sr.   Engelbert MONTALÀ i PLA  5 

 
 
13. Realitzat l’escrutini, El candidat Sr. Marc SOLSONA AIXALÀ, ha obtingut ___9____ 

vots sobre el total de 17 vots emesos, i per tant la majoria absoluta legal tal i com 
determina l'article 196 apartat b) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.  
 
14. A continuació i prèvia acceptació del càrrec d’Alcalde, el senyor President de la mesa 

procedeix a la lectura de la fórmula establerta  pel Reial Decret 707/79 de 5 d’abril, el text 
literal de la qual és el següent: 
 
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec Regidor/ Alcalde, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l'Estat? 

 
15. L’alcalde respon que si promet 
 
16. El Sr. President lliura al Sr. Alcalde la vara d’autoritat i ocupa la Presidència de la Sala de 
Sessions;  
 
17. Realitzada l’anterior operació, el Sr. Alcalde concedeix la paraula a les Senyores i 

Senyors Regidors representants de les llistes electorals, iniciant-se el torn d’intervencions pel 
representant de la Llista Electoral Partir Popular (PP), Sr. Joan Simeón; seguidament 
intervenen, el Sr. Joel Bastons, representant de la Llista Electoral Partit dels Socialistes de 
Catalunya, el Sr. Engelbert Montalà, representant de la Llista Electoral Esquerra Republicana 
de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), i finalment es clou l’acte amb la intervenció de l’ 
Il·ltre. Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà. 
 

 
Enllaç de la sessió: 
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016b5526deed00b1?startAt=0.0&en
dsAt=3181 

 

 
Essent les dotze hores i cinc minuts, per Ordre del Sr. Alcalde es dóna per finalitzada la 
sessió. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016b5526deed00b1?startAt=0.0&endsAt=3181
https://actes.mollerussa.cat/session/sessionDetail/ff80808169e3858d016b5526deed00b1?startAt=0.0&endsAt=3181

