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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 

 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 7 
Data:  13 de juny de 2015 
Hora:  12.00 hores 
Caràcter de la sessió: extraordinària 
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
Regidors assistents: 
 
Sr. Marc García Nadal 
Sra. Gemma Domínguez Garangou 
Sr. Adam Domènech Serra 
Sra. Cristina Taberner Claparols 
Sra. Susanna Roura Nadal 
Sra. Emilia Borràs Farran 
Sr. Àngel Pubill Otàlora 
Sra. Ester Rubirola Taberner 
Sr. Abel Feliu Masachs 
 
 

Secretària: 
Immaculada Parramon i Burch 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, essent les 12.00 h de la data assenyalada 
anteriorment, es reuneixen els/les senyors/res esmentats/des, regidor/res electes en 
les Eleccions Locals celebrades el 24 de maig de 2015. 
 
Els regidors expressats, en nombre de 9, constitueixen la totalitat dels elegits, i per 
tant, majoria absoluta, i són presents per tal de celebrar la sessió pública de 
constitució del nou Ajuntament, d’acord amb allò que disposa l’article 195 i següents 
de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG). 
 
La secretària explica l’objectiu de l’acte i el procediment a seguir. Seguidament 
procedeix a  cridar en veu alta els regidors electes de major i menor edat per tal de 
constituir la Mesa d’Edat. Actua  com a Secretària la Secretària de la Corporació i com 
a President, el regidor de major edat. 
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FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
La Mesa d’Edat queda constituïda com segueix: 
 
Sr. Emilia Borràs Farran, Regidora de més edat. 
Sr. Abel Feliu Masachs, Regidor de menor edat. 
 
Secretària, la de la Corporació, Sra. Imma Parramon i Burch. 
 
Constituïda la Mesa d’Edat, el President d’aquesta declara oberta la sessió i  demana 
a la Secretària que procedeix a cridar en veu alta i individualment a cadascun del 
regidors electes per ordre de llista més votada a menys votada, i per l’ordre en què 
cadascun figuri en la llista corresponent. 
 
Els regidors cridats van pujant d’un en un a l’estrada i acrediten la seva personalitat 
mitjançant l’exhibició del DNI davant de la Mesa d’Edat, el qual té al  seu poder les 
credencials trameses per la Junta Electoral de Zona. 
 
Els regidors que van pujant a l’estrada, una cop presentada la seva credencial i 
acreditada la seva personalitat, van prenent seient als escons destinats a l’efecte. 
 
Seguidament la Secretària comprova el nombre d’assistents, anunciant tot seguit 
l’existència del quòrum necessari (majoria absoluta) per a la celebració de la sessió. 
 
Acte seguit la Presidenta anuncia que es procedeix a la formulació del jurament o 
promesa d’acatament a la Constitució, de conformitat amb l’article 108.8 de la Llei 
Orgànica del Règim Electoral General, en relació amb el Reial Decret 707/79, de 5 
d’abril. 
 
La Presidenta de la Mesa d’Edat convida els regidors a posar-se drets i els demana 
que contestin a la fórmula de jurament o promesa, demanant a la Secretària que en 
doni lectura. 
 
 
PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE CADA REGIDOR 
 
La Secretària llegeix la fórmula que, de conformitat amb el Reial Decret 707/79, és la 
següent: 

 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 
A continuació, per la senyora secretària, es procedeix a nomenar cada un dels 
regidors, els quals, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la 
constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de la manera següent: 
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Sr. Marc García Nadal respon: “Sí, ho juro,  per imperatiu legal i 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. Gemma Domínguez Garangou respon: “Sí, ho juro,  per imperatiu legal i 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. Adam Domènech Serra respon: “Sí, ho juro,  per imperatiu legal i 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. Cristina Taberner Claparols respon: “Sí, ho juro,  per imperatiu legal i 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. Susanna Roura Nadal respon: “Sí, ho juro,  per imperatiu legal i 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. Emilia Borràs Farran respon: “Sí, ho juro,  per imperatiu legal i 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. Àngel Pubill Otàlora respon: “Sí, ho juro,  per imperatiu legal i 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 



4 

 

poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’ESTAT CATALÀ, 
LLIURE I SOBIRÀ.” 
 
Sra. Ester Rubirola Taberner respon: “Sí, ho juro,  per imperatiu legal i 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. Abel Feliu Masachs respon: “Sí, ho juro,  per imperatiu legal i 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.” 
 
La Presidenta de la Mesa declara constituït l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí per la legislatura 2015-2019. 
 
 
 
ELECCIÓ DE L’ALCALDE 
 
 
Tot seguit la senyora Presidenta exposa que procedeix a efectuar l’elecció de l’alcalde. 
Dóna la paraula a la senyora secretària, qui explica com es realitzarà aquesta votació. 
 
La secretària explica que, d’acord amb l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General: 
 

a) Poden ser candidats tots el Regidors que encapçalin les corresponents 
llistes 

b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots del Regidors, és proclamat 
alcalde.  

c) Si cap d’ells obté aquesta majora, 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. 
 

El sistema de votació escollit ha estat el de votació ordinària. 
 
La Sra. Presidenta pregunta quins regidors que encapçales les seves llistes presenten 
la seva candidatura a l’Alcaldia de l’Ajuntament i pregunta: 
 

- Grup Independent: Presenta la seva candidatura el Sr. Marc García Nadal? 
 

El senyor García respon que sí que es presenta com a candidat 
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El Sr. Abel Feliu pregunta al Grup de Convergència i Unió qui presenta la seva 
candidatura. Respon la senyora Borràs que ella es presenta com a candidat 
 
A la vista de les candidatures presentades, es proclama que les candidatures són les 
següents: 
 

- Sr. Marc García Nadal pel Grup Independent Sant Julià del Llor i Bonmatí – 
Acord Municipal 

- Sra. Emilia Borràs Farran pel Grup de Convergència i Unió 
 
Seguidament es procedeix a realitzar la votació a mà i el resultat és el següent: 
 
 
CANDIDATS      VOTS OBTINGUTS 
 
Sr. Marc García Nadal    5 
Sra. Emilia Borràs Farran    4 
 
 
A la vista de que el senyor Marc Garcia Nadal obté la majoria absoluta de vots en la 
primera votació, és proclamat alcalde per la Mesa d’Edat, la Presidenta de la qual li 
pregunta si accepta el càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí, 
el qual respon que sí. 
 
A continuació, la senyora Presidenta de la mesa sol·licita a la senyora secretària que 
procedeixi a la lectura de la fórmula d’acatament a la constitució legalment establerta, 
el text literal de la qual és el següent: Senyor Marc Garcia Nadal, 
 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 

 
A continuació l’alcalde electe, senyor Marc García Nadal emet la seva promesa de 
respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, mitjançant la 
manifestació següent: “Sí, ho juro per imperatiu legal i 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.”. 
 
Després d’això, la presidenta de la Mesa d’Edat, senyora Emilia Borràs Farran, 
convida el senyor alcalde a ocupar la presidència i li fa entrega de la vara de l’alcaldia i 
es declara dissolta la mesa d’edat. 
 
Finalment l’alcalde agraeix la confiança dipositada i convida a tots els regidors a 
treballar per el municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí.  
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I, essent les 12.45 h, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta, que 
jo, la secretària, certifico. 
 
L’alcalde       Certifico 

       La secretària 
 
 
 
 
 
 
 
Marc García Nadal      Imma Parramon i Burch 
 
 
 
 
 


