AJUNTAMENT
DE
SANT ESTEVE DE LA SARGA

Acta de la sessió de constitució del Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
A Sant Esteve de la Sarga, quan són les 17:00 hores del dia 13 de juny de 2015, es reuneixen a la
sala de sessions de la casa consistorial, de conformitat amb l'article 195 de la Llei orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general, en concordança amb l'article 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 Regidors que el passat dia 30 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 233/2015, de 30 de març, 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,
Regidors electes assistents
Sr. Jordi Navarra Torres
Sr. Jaume Montanuy i Baró.
Sr. Ivan Castells i Montellà
Sr. Francesc Mirabet i Castells
Sra. Montserrat Escolà i Morera
Secretari-Interventor
Sr. Xavier Pascual i Santisteve
El Secretari-Interventor, assisteix 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, pel senyor Secretari es procedeix explicar el procediment per a
constituir el nou Ajuntament, i a cridar els Regidors electes de major i menor edat amb l'objecte de
constituir la Mesa d'edat, la qual, de conformitat amb el que disposa l'article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la 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, senyor Francesc Mirabet Castells, que actuarà com a
President, pel regidor electe de menys edat, senyor Ivan Castells i Montellà, i pel Secretari de la
Corporació, el qual els convida perquè ocupin els llocs destinats a aquest efecte, restant així
constituïda la mesa d'edat.
A continuació, es comprova per part dels membres de la mesa d'edat les credencials presentades.
Tot seguit, també es comprova 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, en la nova redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
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Acte seguit el senyor President de la Mesa d'edat sol·licita que pel Secretari General es procedeixi
a la lectura de la fórmula de jurament o promesa 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 de
regidor de l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?"
A continuació, pel senyor Secretari, es procedeix a nomenar cada un dels regidors, els quals, d'un
en un, emeten el seu jurament o promesa, de la manera següent:
Sra. Montserrat Escolà i Morera
Sr. Jordi Navarra Torres
Sr. Jaume Montanuy i Baró
Sr. Ivan Castells i Montellà
Sr. Francesc Mirabet i Castells:

“ho prometo per imperatiu legal”
“ho juro”
“ho juro”
“ho prometo per imperatiu legal”
“ho juro”

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, i
amb aquesta finalitat dóna la paraula al senyor Secretari, qui explica que es realitzarà mitjançant el
procediment de votació per crida, en la qual cada Regidor electe manifestarà el candidat al qual
dóna el seu vot o abstenció, respecte de les candidatures que es presentin, essent 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 de vots en la primera votació i,
si no n’hi ha, el candidat que hagi obtingut més vots en les eleccions.
Realitzada aquesta explicació, i a requeriment de la presidència de la Mesa d'edat, es presenten
com a candidats a Alcalde el Regidor Sr. Jordi Navarra i Torres, membre de la candidatura
“Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal”, i el Sr. Ivan Castells i Montellà membre de
la candidatura “Convergència i Unió”.
Seguidament es procedeix a realitzar la votació, el resultat de la qual és el següent:
Sra. Montserrat Escolà i Morera
Sr. Jordi Navarra Torres
Sr. Jaume Montanuy i Baró
Sr. Ivan Castells i Montellà
Sr. Francesc Mirabet i Castells:

“Ivan Castells”
“Jordi Navarra”
“Jordi Navarra”
“Ivan Castells”
“Jordi Navarra”

Una vegada efectuada la votació es procedeix a realitzar l'escrutini, i havent obtingut el Regidor
senyor Sr. Jordi Navarra i Torres, membre de la candidatura “Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal”, la majoria absoluta de vots en la primera votació, és proclamat Alcalde per la
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Mesa d'edat, el President de la qual li pregunta si accepta el càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de
Sant Esteve de la Sarga, i on respon que “si”.
A continuació, una vegada acceptat el càrrec d'Alcalde pel senyor Jordi Navarra i Torres, el senyor
President de la Mesa sol·licita que pel senyor Secretari es procedeixi a donar lectura a la fórmula
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 Sant Esteve de la Sarga, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar
la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ?"
Seguidament l'Alcalde electe, senyor Jordi Navarra i Torres, emet la promesa, mitjançant la
manifestació següent:
"Sí, ho juro".
Després d'això, el President de la Mesa d'edat, senyor Francisco Mirabet Castells, convida el
senyor Alcalde a ocupar la cadira presidencial i, en conseqüència, queda dissolta la Mesa d'edat.
Acte seguit pren la paraula el senyor Alcalde, Jordi Navarra, qui dóna les gràcies a tots i manifesta
que entre tots s’ha de tirar endavant el municipi.
Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Ivan Castells que exposa que es podrà comptar amb els
regidors i regidores de la seva candidatura per a tot el que sigui un benefici per al municipi, doncs
la gent els ha votat per això.
La regidora Sra. Montserrat escolà també manifesta que ajudarà en el que pugui.
Finalment el regidor Sr. Jaume Montanuy exposa quina és la situació econòmica en la que queda
l’ajuntament, detallant les existències a la caixa així com el resum de creditors i deutors de tal
manera que aproximadament hi ha uns 200.000 € pendents de cobrar, uns 9.000 € pendents de
pagar, i unes tresoreria d’uns 60.000 €, tot sense comptar amb el Fons de Cooperació Local de
2015.
El Sr. alcalde dóna per acabada la sessió a les 17:15 hores, de la qual, com a secretari, n'estenc
aquest acta del contingut de la qual dono fe i certifico.
El secretari

L'alcalde
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