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ACTA DE CONSTITUCIÓ I ELECCIÓ D’ALCALDE  
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
Núm.: 5 / 2015 
Data: 13 de juny de 2015 
Horari: de 12:00 h a 12:45 h 
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial 
 
HI ASSISTEIXEN 
REGIDORS PROCLAMATS PER LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
 
Senyor Jaume Domènech Jordà 
Senyor Carlos Brull Fornt 
Senyor Joan Coll Montané 
Senyora Núria Borja Marco 
Senyor Jordi Castelló Malràs 
Senyor Miquel Puig Raposo 
Senyor Josep Rull Prous 
Senyor Albert Compte Jornet 
Senyor Antonio Muntané Molina 
Senyora Maria Jesús Sánchez Soldevila 
Senyora Immaculada Pujol Torrus 
 
SECRETARI  
Senyor  Manel Alba 
 
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT FORMADA PELS REGIDORS ELECTES DE MAJOR I 

MENOR EDAT 
2. ACREDITACIÓ DELS REGIDORS ELECTES DAVANT LA MESA D’EDAT, MITJANÇANT LA 

PRESENTACIÓ DE LA CREDENCIAL EXPEDIDA PER LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA I EL 
REBUT D’HAVER PRESENTAT LA SEVA DECLARACIÓ DE BÉNS I CAUSES DE 
INCOMPATIBILITAT. 

3. JURAMENT O PROMESA D’ACATAMENT A LA CONSTITUCIÓ DELS CÀRRECS ELECTES 
4. ELECCIÓ DE L’ALCALDE 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
A Falset a la data i a l'hora indicada es reuneixen al Saló d’actes de l’Ajuntament, els 
senyors i les senyores regidors/es electes a la passada convocatòria electoral del dia 24 de 
maig del corrent 2015, amb l’objecte de donar compliment al que es disposa a la Llei 
Orgànica de Règim Electoral General, i al Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, relatiu  a la constitució de la nova corporació municipal i 
elecció d’alcalde. 
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CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT FORMADA PELS REGIDORS ELECTES DE MAJOR I MENOR 
EDAT 
Es procedeix a la formació de la MESA D'EDAT en la que correspon la participació de les 
senyores Immaculada Pujol i Núria Borja, assumint la Presidència la primera. 
 
La senyora Immaculada Pujol s’acosta a la taula Presidencial mostrant la seva credencial i 
les acreditacions d’haver prestat al Registre municipal d’Interessos les seves declaracions 
donant seguidament lectura a la fórmula d’acatament a la constitució i prenent en 
conseqüència possessió del seu càrrec i de la presidència de la sessió.  
 
Seguidament la senyora Núria Borja s’acosta a la taula Presidencial mostrant la seva 
credencial i les acreditacions d’haver presentat al Registre municipal d’Interessos les seves 
declaracions, responent seguidament “Si prometo” a la fórmula d’acatament a la 
Constitució expressada per aquesta secretaria. 
 
Acomplerts en conseqüència els requisits legals la senyora presidenta li dóna possessió del 
seu càrrec de regidora de l’Ajuntament de Falset i vocal de la mesa d’edat. 
 
Interrogada per la senyora presidenta si la regidora entrant té alguna manifestació a fer, la 
senyora Borja manifesta el següent: 
 

«Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a la disposició 
del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que 
sorgeixi 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» 

 
ACREDITACIÓ DELS REGIDORS ELECTES DAVANT LA MESA D’EDAT, MITJANÇANT LA 
PRESENTACIÓ DE LA CREDENCIAL EXPEDIDA PER LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA I EL REBUT 
D’HAVER PRESENTAT LA SEVA DECLARACIÓ DE BÉNS I CAUSES D' INCOMPATIBILITAT I 
JURAMENT O PROMESA D’ACATAMENT A LA CONSTITUCIÓ DELS CÀRRECS ELECTES 
Seguidament la senyora presidenta convida als regidors electes a què exposin si els afecta 
alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, i al 
no manifestar-se cap, se’ls convida a què presentin davant de la Mesa constituïda les 
credencials respectives així com les acreditacions de la presentació al Registre Municipal 
d’Interessos de les seves declaracions sobre causes de possible incompatibilitat, sobre 
qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics així com 
dels seus béns patrimonials; crida per tant aquesta secretaria als senyors i les senyores 
proclamats que presenten davant la mesa constituïda les seves respectives declaracions i 
acreditacions donant així compliment al que es disposa al número 5 de l'article 75 de la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Es procedeix seguidament a la presa de possessió dels regidors electes, per la qual cosa es 
convida als regidors proclamats a posar-se de peu donant aquest secretari lectura de la 
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fórmula legal de jurament o promesa, i un cop llegida es crida de forma individualitzada, als 
regidors electes, a l’efecte que responguin: “si, ho juro” o “si, ho prometo”. 
 
PRIMER .- Així ho manifesta el senyor CARLES BRULL FORNT donant-li en conseqüència la 
senyora presidenta possessió del seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de Falset. 
 
Interrogat seguidament per la senyora presidenta si té alguna manifestació a fer, manifesta 
el següent: 
 

«Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a la disposició 
del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que 
sorgeixi 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» 

 
SEGON .- Així ho manifesta també el senyor JORDI CASTELLÓ MALRÀS que manifesta el seu 
acatament amb la formula: “Per imperatiu legal, ho prometo”. Donant-li en conseqüència la 
senyora presidenta possessió del seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de Falset. 
 
Interrogat seguidament per la senyora presidenta si té alguna manifestació a fer, manifesta 
el següent: 
 

«Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a la disposició 
del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que 
sorgeixi 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» 

 
TERCER .- Així ho manifesta també el senyor JOAN COLL MONTANÉ, donant-li en 
conseqüència la senyora presidenta possessió del seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Falset. 
 
Interrogat seguidament per la senyora presidenta si té alguna manifestació a fer, manifesta 
que no. 
 
QUART .- Igualment ho manifesta el senyor ALBERT COMPTE JORNET donant-li en 
conseqüència la senyora presidenta possessió del seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Falset. 
 
Interrogat seguidament per la senyora presidenta si té alguna manifestació a fer, manifesta 
que no. 
 
CINQUÈ .- Així ho manifesta també el senyor JAUME DOMÈNECH JORDÀ donant-li en 
conseqüència la senyora presidenta possessió del seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Falset. 
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Interrogat seguidament per la senyora presidenta si té alguna manifestació a fer, manifesta 
el següent: 
 

«Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a la disposició 
del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que 
sorgeixi 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» 

 
SISÈ .- Així ho manifesta també el senyor ANTONI MUNTANÉ MOLINA donant-li en 
conseqüència la senyora presidenta possessió del seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Falset. 
 
Interrogat seguidament per la senyora presidenta si té alguna manifestació a fer, manifesta 
que no. 
 
SETÈ .- Així igualment ho manifesta el senyor MIQUEL PUIG RAPOSO, donant-li en 
conseqüència la senyora presidenta possessió del seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Falset. 
 
Interrogat seguidament per la senyora presidenta si té alguna manifestació a fer, manifesta 
el següent: 
 

«Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a la disposició 
del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que 
sorgeixi 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» 

 
VUITÈ .- Així ho manifesta també el senyor JOSEP RULL PROUS donant-li en conseqüència la 
senyora presidenta possessió del seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de Falset. 
 
Interrogat seguidament per la senyora presidenta si té alguna manifestació a fer, manifesta 
el següent: 
 

«Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a la disposició 
del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que 
sorgeixi 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» 

 
NOVÈ .- I així ho manifesta la senyora MARIA JESÚS SÁNCHEZ SOLDEVILA donant-li en 
conseqüència la senyora presidenta possessió del seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Falset. 
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Interrogat seguidament per la senyora presidenta si té alguna manifestació a fer, manifesta 
que no. 
 
Tots els electes han pres possessió del seu càrrec de regidor pel qual han estat elegits, 
quedant constituït l’Ajuntament de Falset. 
 
Existeix quòrum suficient per a la celebració de la sessió i es procedeix seguidament a 
l’elecció d’alcalde. 
 
ELECCIÓ DE L’ALCALDE 
En l’ús de la paraula aquest secretari informa als reunits que poden ser candidats tots els 
regidors que encapçalin les seves llistes respectives i que si efectuada la votació de les 
candidatures algú d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors (6 vots) serà 
proclamat electe i que si cap n’obté aquesta majoria serà proclamat alcalde el regidor que 
encapçala la llista mes votada. 
 
Interrogats per la presidenta de la Mesa quins regidors que encapçalen les seves 
corresponents llistes presenten candidatura, responen afirmativament el senyor Jaume 
Domènech Jordà i la senyora Maria Jesús Sánchez Soldevila, quedant proclamades les seves 
candidatures. 
 
Són cridats els regidors presents a dipositar el seu vot a l' urna preparada a l’efecte en 
votació que, conforme amb el costum constant de l’Ajuntament de Falset, s’efectua de 
manera secreta i nominal, votant finalment les senyores membres de la mesa d’edat, 
primer la de menor edat i després la de major edat. 
 
Oberta l' urna i realitzat el escrutini per la senyora presidenta el resultat es el següent: 
 

Vots a favor de la candidatura del senyor Jaume Domènech Jordà 7 
Vots a favor de la candidatura de la senyora Maria Jesús Sánchez Soldevila 2 
Vots en blanc 2 
Abstencions 0 
Vots nuls 0 

 
Finalitzat d’aquesta manera l’escrutini i en l’ús de la paraula, demano si algú dels senyors 
regidors desitja formular alguna al·legació sense que es presenti cap, i en conseqüència, a l' 
haver obtingut la majoria absoluta dels vots emesos pels membres d'aquesta corporació i 
de conformitat amb el que es disposa a l'article 196. b) de la Llei Orgànica, del Règim 
Electoral General, queda elegit i per tant és proclamat alcalde-president de l’Ajuntament de 
Falset, el regidor senyor JAUME DOMÈNECH JORDÀ que seguidament accepta el càrrec. 
 
En l´ús de la paraula m’adreço al senyor DOMÈNECH demanant-li en següent: 
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«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Falset, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució con a norma fonamental de l’Estat?» 

 
Responent el senyor DOMÈNECH  
 
« Si, ho prometo» 
 
Davant el qual, la senyora presidenta de la Mesa d’edat li entrega la presidència de la sessió 
i el símbol de l’alcaldia. 
 
Seguidament el senyor alcalde concedeix l’ús de la paraula als senyors representats dels 
partits polítics de la corporació, en l' ordre de menor a major. 
 
La senyora MARIA JESÚS SANCHEZ, cap de la llista del Partit del Socialistes de Catalunya, 
Progrés Municipal, en torn d’explicació del vot .-  
Manifesta que té obertes converses per apropar postures amb el grup que el senyor alcalde 
representa i tenint com objectiu aconseguir una total transparència de l’Ajuntament per 
acostar-se al que de manera gràfica defineix com “Ajuntament de vidre” des d’una voluntat 
de participació i treball. 

 
El senyor ALBERT COMPTE, cap de la llista Convergència i Unió, en torn d’explicació del vot.-  
(literalment transcrit de la intervenció escrita entregada en aquesta secretaria) 

 
«Voldria començar l’explicació del nostre grup, CONVERGÈNCIA I UNIÓ, amb un 
agraïment a les 332 persones que ens han votat i  donat suport en aquestes eleccions. 
Aquests vots no haurien estat possibles sense l’ajuda de tot el grup i dels simpatitzants 
que ens han ajudat al llarg de la campanya. 
 
Ara comencem una nova legislatura, la del 2015 al 2019, on el grup d'INDEPENDENTS 
PER FALSET ha aconseguit un total de 7 regidors, el PSC 2 i CIU 2 mes. 
 
No cal que recordi que el poble és sobirà i per això tenim dret a triar qui ens ha de 
governar. 
 
Sempre hem cregut que la llista més votada pel poble és la que ha de governar 
l’Ajuntament. 
 
La feina es pot fer de moltes formes, des de govern o des de l’oposició, evidentment 
creiem que la millor és des de govern i per això ens vàrem presentar a les eleccions.  
 
Hem tingut una reunió amb el grup d'INDEPENDENTS PER FALSET per veure si és 
possible una col·laboració i poder  consolidar un govern d’unitat. 
És l' opció que més ens agrada, tot i que si no pogués ser no passa res, té majoria i pot 
fer el que cregui convenient. 
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En aquest cas, el nostre grup agafarà el comandament de l' oposició, una oposició 
constructiva a diari, de la que n’estarà tothom orgullós ja que ens dedicarem a fer un 
control de qualitat de la gestió de l'equip de govern.  
 
El millor control de qualitat de qualsevol Ajuntament de la província, perquè sabem el 
que volem per Falset. 
 
Per últim, i per expressió democràtica de la voluntat  ciutadana, anuncio que restem a 
la disposició del Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya 
per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
institucions, l'Estat català, lliure i sobirà. 
 
VISCA FALSET , VISCA SANTA CÀNDIA I VISCA CATALUNYA.» 
 

Seguidament, el senyor alcalde s’adreça als presents en els següents termes: 
(transcrit de les notes de la seva intervenció)  

 
«''Deciamos ayer'' 
 
Fray Luis de Leon 1528, han passat 8 anys, hem estat a l’oposició, la societat ha viscut 
una crisi profunda que s’ha posat de manifest en l' aparició de nous grups polítics, el 
nostre país està en procés, ja heu sentit les declaracions dels regidors a les seves preses 
de possessió, la nostra societat pateix, les administracions estan seques, la societat 
està desencantada però la vida continua i la lluita també. 
 
Durant campanya hi ha hagut una gran il·lusió del grup i ara continuarem amb aquesta 
mateixa il·lusió  després del 24 maig continuem amb la mateixa il·lusió. Ara hem de 
tocar de peus a terra, sabem on ens hem posat; l'Ajuntament està endeutat però 
nosaltres continuem i probablement ara no podem oferir més del que oferia aquell 
estadista anglès, sang-suor- i llàgrimes. Prometem treballar, treballar jo sempre ho he 
fet i demano als regidors serietat. 
Compromís amb la gent, voluntat de servei; farem o no farem però estarem al costat 
de la gent. 
Hem jurat per la Constitució, però també hem jurat per Falset i jo demano a tots 
compromís amb Falset. 
 
Vull ser l’alcalde de tots, un alcalde de carrer amb serietat, responsabilitat, diàleg i 
consens, vull lluita per la convivència. 
 
Coneixem la  gran responsabilitat per la confiança que han depositat en nosaltres la 
gent de Falset, però 11 regidors som impotents, sense l’ànim de la gent, de les 
associacions, dels voluntaris, sense la il·lusió col·lectiva. L’Ajuntament som tots, 
gestionem el pressupost que tenim l’obligació d’estirar, fent carrers, posant flors, 
ocupant-nos de la neteja, dels gossos i per això necessitem gent implicada i els regidors 
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han de ser el primer exemple, la gent també. En nosaltres trobareu servidors, sé que 
vinc a servir més que a manar. 
Tenim ara una feina interna d’organització de regidories, de la Festa Major, del 
cartipàs municipal i d’anàlisi econòmic però vull fer el compromís de convocar en 1,5 
mesos una  reunió de poble explicant el que hi ha. 
 
Era tradició que els regidors sortints invitessin a un vermut, als que entraven, però en 
aquest cas invitarem nosaltres i per això hem preparat un "pica pica" al castell a on 
esteu invitats tots els que ens vulgueu acompanyar. 
 
Moltes gràcies» 

 
I no havent més temes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 12:45 hores del dia 
de la data, de la que jo el secretari estenc la present acta del contingut de la qual dono fe 
signant al peu en companyia del Sr. Alcalde. 
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