
 
Ajuntament dels Pallaresos

SESSIÓ PER CONSTITUIR LA CORPORACIÓ I ELEGIR L’ALCALDE  DE 
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS.

Data: 15 de juny de 2019
Horari: 12 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

Hi assisteixen:

Xavier Marcos Tuebols

Samuel Urbano Botella

Josep Maria Nolla Cabellos

Toni Tenorio Recuero 

Maite Llonch Simó

Esteve Torres Prunera

Jordi Sans Ferrer

Maria Jesús Coronado Fuentes

Felicià Fortuny Roselló

Araceli Camacho Molina

Maria Grau Alasà

Secretària interventora

Mariona Valls Cunillera

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
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En  primer  lloc  pren  la  paraula  la  Secretària  de  la  Corporació,  per  manifestar  als 
presents que l’objecte d’aquesta sessió és procedir a constituir el nou Ajuntament dels 
Pallaresos, a la vista dels resultats que es van produir el passat 26 de maig, data de la 
celebració de les eleccions locals convocades pel Real Decret 209/2019, d’1 d’abril per 
la renovació de la totalitat dels membres de les entitats locals.

El procediment de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb la legislació vigent, 
implica la realització de les següents operacions:

a. Constitució  d’una mesa d’edat  formada pels  regidors  i  regidores  electes  de 
major i menor edat presents en aquest acte. 

b. Acreditació  dels  regidors  electes  davant  la  mesa  d’edat,  mitjançant  la 
presentació  de  credencial  expedida  per  la  Junta  Electoral  de  Zona  i  el 
Document Nacional d’Identitat o equivalent. 

c. Jurament o promesa del càrrec, mitjançant la fórmula legalment prevista. 

d. Elecció de l’alcalde/ssa 

Així mateix per la secretària s’informa als presents que es troba a disposició de tots els 
regidors electes la documentació referida a l’article 36.2 del Reglament d’Organització, 
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  corporacions  locals,  és  a  dir,  l’acta  d’arqueig, 
justificants d’existències en metàl·lic  o valors de l’Ajuntament dipositats en la caixa 
municipal.

També es fa constar que tots els regidors electes que han de prendre possessió dels 
seus càrrecs en aquesta sessió han donat compliment a la seva obligació legal de 
presentar  les  seves  declaracions  de  béns  patrimonials  i  causes  de  possibles 
incompatibilitats  o  de  qualsevol  activitat  que  els  proporcioni  o  pugui  proporcionar 
ingressos econòmics.

1. Constitució de la mesa d’edat

A aquest  efecte,  la  Secretària  de  l’Ajuntament  procedeix  a  cridar  en  veu  alta  els 
Regidors electes de major i menor edat presents a l’acte, a l’efecte d’acreditar la seva 
personalitat i per tal de constituir la Mesa d’Edat.

La Mesa d'Edat queda integrada per:

Xavier Marcos Tuebols Regidor electe de major edat, que actuarà com a President.

Samuel Urbano Botella Regidor electe de menor edat, que actuarà com a Vocal.

Mariona Valls Cunillera Secretària de la Corporació, que actuarà com a Secretària.
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2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes

Seguidament la Mesa comprova les credencials presentades i  les acreditacions de 
personalitat dels electes en base a les certificacions que la Junta Electoral de Zona ha 
remès a l’Ajuntament. 

A continuació, es comprova que tots els Regidors electes han formulat les declaracions 
referides a l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local.

Tenint en compte que es compleix l'exigència de l'article 195.4 de la Llei  Orgànica 
5/1985,  de  19  de  juny,  del  Règim  Electoral  General  i  37.4  del  Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i que concorren a 
aquesta Sessió la majoria absoluta de Regidors Electes, es procedeix al compliment 
del requisit legal previst en l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General de prestar jurament o promesa.

3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la 
corporació

La  secretària  de  la  Corporació  pren  la  paraula  per  la  formulació  del  jurament  o 
promesa d’acatar la Constitució, pel que convida a tots els regidors a posar-se en peu i 
es procedeix a cridar de forma individualitzada i per ordre alfabètic, a tots els regidors 
electes  a  fi  de  formular-los  la  pregunta  reglamentaria  a  l’efecte  de  prestació  del 
jurament o promesa, segons la fórmula establerta pel Real Decret 707/79 de 5 d’abril, 
amb el següent contingut:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor acomplir fidelment les obligacions 
del càrrec de Regidor/a de l’Ajuntament dels Pallaresos, amb lleialtat al Rei, i respectar 
i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Els regidors electes, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la 
Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de la següent manera:

Regidor electe Fórmula

Maria Jesús Coronado Fuentes Juro

Felicià Fortuny Roselló Juro

Maria Grau Alasà Prometo per  imperatiu  legal,  per  la  democràcia  i  la 
llibertat.

Maite Llonch Simó Prometo per imperatiu legal
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Xavier Marcos Tuebols Prometo per imperatiu legal

Araceli Molina Camacho Juro

Pep Nolla Cabellos Prometo  per  imperatiu  legal.  Per  expressió 
democràtica  de  la  voluntat  ciutadana,  manifesto  el 
ferm  compromís  amb  els  valors  de  la  república 
catalana  i  declaro  que  continuaré  treballant  per  la 
construcció  d'una  Catalunya  políticament  lliure, 
socialment  justa,  econòmicament  pròspera  i 
territorialment equilibrada.

Samuel Urbano Botella Prometo

Jordi Sans Ferrer Juro

Toni Tenorio Recuero Prometo per imperatiu legal

Esteve Torres Prunera Prometo per imperatiu legal

Havent-se acomplert el que es disposa en l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del Règim Electoral General, es declara constituida la corporació, després 
de  les  eleccions  municipals  celebrades  el  dia  26  de  maig  de  2019,  amb tots  els 
regidors que hagin contestat afirmativament.

4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa

Posteriorment, la Secretària de l'Ajuntament procedeix a la lectura de l'article 196 de la 
Llei  Orgànica  5/1985,  de 19 de juny,  del  Règim Electoral  General  i  a  l'elecció  de 
l'Alcalde-President de la Corporació.

“Article 196 LOREG: 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 serà proclamat  
electe

c) Si cap d’ells obté l’esmentada majoria serà proclamat Alcalde el  regidor que  
encapçali  la  llista  que  hagi  obtingut  major  número  de vots  populars  en  el  
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corresponent Municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.

En els municipis compresos entre 100 i 250 habitants poden ser candidats a Alcalde  
tots els regidors, si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és  
proclamat electe; si cap obtingués aquesta majoria serà proclamat alcalde el regidor  
que hagués obtingut més vots populars en les eleccions de regidors”

La  Secretària  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:

Josep Maria Nolla Cabellos

Xavier Marcos Tuebols

A continuació es procedeix a la realització de la votació secreta i  tots els  regidors 
electes dipositen el seu vot en una urna destinada a l’efecte. 

Acabada  la  votació,  es  procedeix  a  realitzar  l’escrutin,  el  Secretari  procedeix  a  la 
lectura de cadascuna de les paperetes en veu alta, lliurant-se acte seguit als membres 
de la Mesa, que verifiquen el recompte de vots, sent llegits a continuació els resultats 
de la votació pel President de la Mesa d'Edat, amb el següent resultat:

Xavier Marcos Tuebols 6

Pep Nolla Cabellos 4

Nul 1

Resulta escollit alcalde el regidor Sr. Xavier Marcos Tuebols, de la llista independents 
dels Pallaresos, per ser el candidat que ha obtingut majoria absoluta dels vots dels 
regidors.

5. Jurament o promesa de l’alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec

A continuació, de conformitat amb l'article 18 del TRRL i article 40.2 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 
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decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  el  Secretari  procedeix a donar lectura a la 
fórmula d'acatament a la Constitució, segons el següent literal: 

<<  Jureu  (o  prometeu)  per  la  vostra  consciència  i  honor  complir  fidelment  les 
obligacions  del  càrrec  d’Alcalde  d’aquest  Excm.  Ajuntament,  amb lleialtat  al  Rei,  i 
guardar o fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?>> 

Seguidament, el Senyor Xavier Marcos Tuebols contesta: Si, ho prometo per la meva 
consciència i honor.

Un cop el Sr. Alcalde pren possessió, se li fa lliurament dels atributs del seu càrrec 
(bastó de comandament, ....), moment a partir del qual queda dissolta la mesa d’edat.

A continuació  el  Sr.  Xavier  Marcos  Tuebols,  Alcalde-President,  cedeix  el  torn  de 
paraula als representants de les diferents forces amb representació en la corporació 
municipal,  per ordre de menor  a major representativitat  als  caps de llista de cada 
formació política, no fan cap intervenció.

Finalment  pren  la  paraula  el  Sr.  Alcalde  i  procedeix  a  pronunciar  el  discurs 
corresponent:

« Srs. Regidors, sra. secretària interventora, veïns i veines dels Pallaresos. Gràcies a 
tots per acompanyar-nos avui a la sala de plena de l’Ajuntament. 

Avui,  una  part  dels  meus  companys  regidors  d’aquest  Ajuntament,  m’han  escollit 
Alcalde per aquesta nova legislatura que avui comença a rodar,  a tots ells,  moltes 
gracies.

Presentar-me es fàcil, gaire be tots em coneixeu ja que porto uns quants anys com a 
regidor  del  grup  municipal  d’Independents  dels  Pallaresos,  però  per  si  queda  cap 
dubte sobre la meva persona us diré que:

-        Fa mes de 40 anys i de la ma de la, per mi,  molt estimada, familia, Fortuny-Miro, 
vaig començar a tindre rel.laciò amb aquest poble, primer en visites periòdiques a casa 
seva juntament amb els meus pares i mes tard, amb la meva dona i les meves filles,  
ja d’una forma definitiva .

-        La meva tasca professional ha estat i esta principalment dedicada a l’industria 
química tot i que des de l’any 1997 la he compaginat amb diferents societats , de les 
quals, ja fa un parell d’anys estic deslligat, gaire be, totalment.

-        La meva tasca pol.litica en aquest poble, va començar l’any 2006 amb la creació, 
juntament amb altres companys de l’Agrupació Independent dels Pallaresos que mes 
tard es va convertir en l’actual IP, Independents dels Pallaresos.
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-        Aquesta tasca ha perdurat  12 anys,  els  primers vuit  anys els  vaig passar  a 
l’oposició, una vegada compartint banc amb PSC i PP i l’altre compartint banc amb 
CiU i IV. Els darrers 4 anys, ja els coneixeu tots, vaig formar part de l’Equip de Govern 
encapçalat pel meu antecessor, l’alcalde Sr. Pep Nolla. 

De ben segur us puc dir que aquesta vegada, les negociacions per formar govern han 
estat les mes difícils pel nostre grup i sobre tot per mi. De fet, dimecres al mati ja casi 
havíem  llençat la tovallola, inclús vaig  acomiadar-me  dels treballadors i treballadores 
de l’ajuntament perquè no tenia gens clar com quedaria el nou Consistori. Sens dubte, 
us  puc  dir  que,  van  ser  ells,  els  treballadors  i  treballadores  de  l’Ajuntament 
conjuntament  amb  diferents  trucades  telefòniques  de  persones  de  tots  els  partits 
politics, repeteixo persones de tots els partits politics, animant-me a continuar, van ser 
  ells i la gent de IP els   que em van donar la força que em mancava  per continuar 
negociant. 

El resultat d’aquestes negociacions, ja el sabeu, un pacte amb els companys del PSC i 
Ciutadans.  Aquest  pacte,  porta implícites una sèrie de condicions que tots  em de 
complir,  però la  principal  de totes sens dubte,  es que per damunt  de tot,  la  unitat 
d’aquest pacte es fonamenta en el treball única i exclusivament pel poble i pels veïns 
dels Pallaresos, i jo com alcalde, em comprometo a que així sigui.

Este pueblo,  en el que vivimos y al que todos queremos, ya no es aquel pueblo de 
cuatro fuegos (como antes se contabilizaba a los municipios), ahora es un gran pueblo 
de mas de 4700 habitantes donde caben todo tipo de culturas ,  de creencias,  de 
pensamientos y de personas,  y es precisamente por esta razòn, que la palabra que 
nos  ha  de  identificar  es  la  palabra  RESPETO,  respeto  a  esas  culturas,  a  esas 
creencias, a esos pensamientos y a esas personas, sin dejar de defender, cada uno de 
nosotros, nuestros ideales,  siempre dentro un ambito de libertad y democracia.

Als meus companys de l’anterior legislatura, a tots ells, als que encara estan aqui i als 
que ja no hi son els hi vull  agrair  la tasca realitzada i els bons moments que vam 
passar junts.

Als meus nous companys de Govern els hi he demanat, i ara ho torno a fer, treball, 
compromis, esforç i dedicaciò per millorar dia a dia l’imatge del nostre municipi i la 
qualitat de vida dels nostres veins i veines.

També voldria, agrair al meu equip la gent de INDEPENDENTS DELS PALLARESOS, 
un cop mes, la tasca feta i el recolzament que sempre m’han donat i que de ben segur 
em seguiran donant. 

I com no, agrair a la meva mare, a la meva dona i a les meves filles la seva paciència 
en vers a mi, que prou fan que m’aguanten i em recolzen dia a dia.

Moltes gracies a tots.

Visca Catalunya i Visca els Pallaresos».
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Seguidament prent la paraula el Sr. Nolla,

Sr. Nolla: “Dirigint-me a tots vosaltres, els que esteu aquí presents i als que no hi sou, 
moltes gràcies per aquest suport, moltes gràcies per aquests 700 vots, que no s’havien 
vist mai als Pallaresos destinats a una força política. Malgrat això no podem continuar 
governant. Com ha dit el Xavi, les negociacions no han estat fàcils, sobretot al terreny 
personal. Compteu amb el meu suport i la meva col·laboració, compteu amb el Pep 
Nolla pel que necessiteu, com heu comptat fins ara. Que continuem treballant pels 
Pallaresos, si ara hem treballat amb intensitat, encara ho farem amb més intensitat a 
partir d’ara. Gràcies per la vostra confiança.”

7. Acte de cloenda de la sessió

Es fa lliurament del  distintiu  de l’escut  d’or  del  Municipi  als  nous regidors senyors 
Esteve  Torres  Prunera,  Araceli  Camacho Molina,  Felicià  Fortuny  Roselló  i  Samuel 
Urbano Botella. 

L’alcalde fa cloenda de l’acte 

Seguidament l’Alcalde-President aixeca la Sessió sent les quan són les 12:27 hores 
(dotze hores i vint-i-set minuts) del dia 15 de juny de 2019, de la qual cosa com a 
Secretari en dono fe.

Els Pallaresos, document signat electrònicament 
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