Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Ple de constitució de la corporació de data 15/06/2019
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Francesc Xavier Moliné Rovira
Secretari/ària: Josep Maria Piñol Jurado
Dia: 15 de juny de 2019
Hora d'inici: 18:00
Hora de finalització: 18:45
Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Sra. Laura Griñó Serret (ERC - AM)
Sr. Jesús Álvarez Vilas (ERC - AM)
Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC - AM)
Sr. Ferran Rosich Prunera (ERC - AM)
Sra. Maria Font Vallespí (ERC - AM)
Sra. M.Carmen Rios Moreno (JUNTS)
Sr Marc Fontanet Giné (JUNTS)
Sr. Carlos Vidiella Mauri (JUNTS)
Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes (PSC - CP)
Sr. Jordi López Leor (PSC - CP)

S'inicia la sessió plenària de constitució a les 18:00 hores
ACORDS
SECRETARIA
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D´EDAT.
El Sr. Secretari-Interventor inicia la sessió dient:
"Bon tarda a tothom. S’inicia aquest acte amb el fi procedir a la constitució del nou
Ajuntament del nostre municipi, a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 26
de maig de 2019. Dóno compte de la informació referida a l’acta d’arqueig i a l’inventari de
béns a data 15/06/2019 que s’han incorporat en l’expedient administratiu de constitució del
nou ajuntament.
El procediment de constitució de l'ajuntament, de conformitat amb el que es disposa per la
legislació electoral vigent, implica la realització de les següents operacions:
1) Constitució de la Mesa d'edat formada pels regidors electes de major i menor edat.
2) Acreditació dels regidors electes davant al Mesa d'edat, mitjançant la presentació
de la credencial de regidor.
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3) Jurament o promesa del càrrec de regidor
4) Elecció de l'alcalde/essa
Crido a l'estrada a les Sres. LAURA GRIÑÓ SERRET i MARIA FONT VALLESPÍ que són
les regidores electes de major i menor edat, que formen la mesa d’edat, assumint la
Presidència la primera d'elles".
La Presidenta de la Mesa, Sra. Laura Griñó Serret diu:
Bon dia. Es declara oberta la sessió per a la constitució de l'Ajuntament de Móra la Nova .
Ara aniré cridant de forma individualitzada a cada regidor electe, a l'efecte d'acreditar la
seva personalitat i de prendre el jurament i promesa, i finalment efectuarem el jurament o
promesa les dos regidores que formem la Mesa d’Edat
Segueix dient:
Cada regidor nomenat (prèvia crida que jo mateixa efectuaré) s’aproparà d'un en un davant
la taula de plens i acreditarà la seva personalitat mitjançant l'exhibició de la credencial de
regidor enviada per la Junta Electoral de Zona.
Seguidament, llegiré la fórmula del jurament o promesa del càrrec, cridant pel nom al
regidor electe corresponent, a l'efecte de que responguin: “si, ho juro , o sí, ho prometo”.

Cada Regidor respondrà “si, ho juro , o sí, ho prometo”, i anirà prenent seient en els
escons destinats a aquest efecte.

FETS
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
NOM I COGNOMS

CANDIDATURA

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira

ERC-AM

Sra. Laura Griñó Serret

ERC-AM

Sr. Jesús Álvarez Vilàs

ERC-AM

Sra. Miriam Vinaixa Rey

ERC-AM

Sr. Ferran Rosich Prunera

ERC-AM

Sra. Maria Font Vallespí

ERC-AM

Sra. M. Carmen Ríos Moreno

JUNTS

Sr. Marc Fontanet Giné

JUNTS

Sr. Carlos Vidiella Mauri

JUNTS

Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes

PSC-CP
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Sr. Jordi López Leor

PSC-CP

D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:
FONAMENTS JURÍDICS
Tal i com disposen els arts. 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General (LOREG) i 37 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el 20è dia posterior a la
celebració de les eleccions, llevat que s’hagués presentat recurs contenciós electoral contra
la proclamació dels Regidors electes, en cas en el que es constitueixen el 40è dia posterior
a les eleccions.
PART DISPOSITIVA
Primer.- Constituir la Mesa d'edat que la formarà part el membre de més edat i el de menys
edat presents a l’acte, presidint la Mesa el de major edat.
2. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.
Una vegada comprovades les credencials de tots els regidors/es presents la Presidenta de
la Mesa d'edat, Sra. Laura Griñó Serret diu "es declara constituïda la Corporació"

PER ASSENTIMENT S'APROVA PER UNANIMITAT

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:

CANDIDATURA
Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira

ERC-AM

Sra. Laura Griñó Serret

ERC-AM

Sr. Jesús Álvarez Vilàs

ERC-AM

Sra. Miriam Vinaixa Rey

ERC-AM

Sr. Ferran Rosich Prunera

ERC-AM

Sra. Maria Font Vallespí

ERC-AM

Sra. M. Carmen Ríos Moreno

JUNTS

Sr. Marc Fontanet Giné

JUNTS
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Sr. Carlos Vidiella Mauri

JUNTS

Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes

PSC-CP

Sr. Jordi López Leor

PSC-CP

Fonaments de dret
Tal i com disposen els arts. 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General (LOREG) i 37 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’
aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF),
les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el 20è dia posterior a la
celebració de les eleccions, llevat que s’hagués presentat recurs contenciós electoral contra
la proclamació dels Regidors electes, en cas en el que es constitueixen el 40è dia posterior
a les eleccions.
D'acord amb l'art. 195.3 LOREG la mesa d'edat comprovarà les credencials presentades, o
acreditacions de la personalitat dels electes amb base a les certificacions que l'Ajuntament
hagués rebut de la Junta electoral de Zona.
Realitzada l'operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si concorren la
majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, es celebrarà sessió 2 dies desprès,
quedant constituïda la Corporació qualsevol que fos el nombre de regidors presents.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Comprovar les credencials dels regidors electes.
Segon.- Constituir la Corporació atès que el nombre de presents es igual o superior a la
majoria absoluta dels membres electes

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

3. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. FRANCESC X. MOLINÉ ROVIRA.
El Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira una vegada escoltada la fórmula de jurament o
promesa de regidor diu:
Ho prometo, per imperatiu legal, per la república catalana i per les llibertats de Catalunya.

PER ASSENTIMENT S'APROVA PER UANANIMITAT
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Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:
NOM I COGNOMS

CANDIDATURA

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira

ERC-AM

Sra. Laura Griñó Serret

ERC-AM

Sr. Jesús Álvarez Vilàs

ERC-AM

Sra. Miriam Vinaixa Rey

ERC-AM

Sr. Ferran Rosich Prunera

ERC-AM

Sra. Maria Font Vallespí

ERC-AM

Sra. M. Carmen Ríos Moreno

JUNTS

Sr. Marc Fontanet Giné

JUNTS

Sr. Carlos Vidiella Mauri

JUNTS

Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes

PSC-CP

Sr. Jordi López Leor

PSC-CP

Fonaments de dret
Legislació aplicable:

a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar al Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira (ERC-AM) per la presa de
possessió del càrrec de regidor de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Móra la Nova amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

4. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. JESÚS ÁLVAREZ VILÀS.
El Sr. Jesús Àlvarez Vilàs una vegada escoltada la fórmula de jurament o promesa de
regidor diu:
Ho prometo, per imperatiu legal, i per la defensa de la república catalana.

PER ASSENTIMENT S'APROVA PER UANANIMITAT

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
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Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:
NOM I COGNOMS

CANDIDATURA

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira

ERC-AM

Sra. Laura Griñó Serret

ERC-AM

Sr. Jesús Álvarez Vilàs

ERC-AM

Sra. Miriam Vinaixa Rey

ERC-AM

Sr. Ferran Rosich Prunera

ERC-AM

Sra. Maria Font Vallespí

ERC-AM

Sra. M. Carmen Ríos Moreno

JUNTS

Sr. Marc Fontanet Giné

JUNTS

Sr. Carlos Vidiella Mauri

JUNTS

Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes

PSC-CP

Sr. Jordi López Leor

PSC-CP

Fonaments de dret
Legislació aplicable:

a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar al Sr. Jesús Álvarez Vilàs (ERC-AM) per la presa de possessió del
càrrec de regidor de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Móra la Nova amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Règim de recursos:
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

5. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SRA. MÍRIAM VINAIXA REY.
La Sra. Miriam Vinaixa Rey una vegada escoltada la fórmula de jurament o promesa de
regidora diu:
Ho prometo, per imperatiu legal, i per la república catalana.

PER ASSENTIMENT S'APROVA PER UANANIMITAT

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:
NOM I COGNOMS

CANDIDATURA

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira

ERC-AM

Sra. Laura Griñó Serret

ERC-AM

Sr. Jesús Álvarez Vilàs

ERC-AM

Sra. Miriam Vinaixa Rey

ERC-AM

Sr. Ferran Rosich Prunera

ERC-AM

Sra. Maria Font Vallespí

ERC-AM

Sra. M. Carmen Ríos Moreno

JUNTS

Sr. Marc Fontanet Giné

JUNTS

Sr. Carlos Vidiella Mauri

JUNTS
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Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes

PSC-CP

Sr. Jordi López Leor

PSC-CP

Fonaments de dret
Legislació aplicable:

a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar a la Sra. Miriam Vinaixa Rey (ERC-AM) per la presa de possessió del
càrrec de regidora de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Móra la Nova amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

6. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. FERRAN ROSICH PRUNERA.
El Sr. Ferran Rosich Prunera una vegada escoltada la fórmula de jurament o promesa de
regidor diu:
Ho prometo, per imperatiu legal, i per la república catalana.

PER ASSENTIMENT S'APROVA PER UANANIMITAT
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Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:
NOM I COGNOMS

CANDIDATURA

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira

ERC-AM

Sra. Laura Griñó Serret

ERC-AM

Sr. Jesús Álvarez Vilàs

ERC-AM

Sra. Miriam Vinaixa Rey

ERC-AM

Sr. Ferran Rosich Prunera

ERC-AM

Sra. Maria Font Vallespí

ERC-AM

Sra. M. Carmen Ríos Moreno

JUNTS

Sr. Marc Fontanet Giné

JUNTS

Sr. Carlos Vidiella Mauri

JUNTS

Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes

PSC-CP

Sr. Jordi López Leor

PSC-CP

Fonaments de dret
Legislació aplicable:

a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar al Sr. Ferran Rosich Prunera (ERC-AM) per la presa de possessió del
càrrec de regidor de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Móra la Nova amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

7. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. MARC FONTANET GINÉ.
El Sr. Marc Fontanet Giné una vegada escoltada la fórmula de jurament o promesa de
regidor diu:
Ho prometo, per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
manifesto el ferm compromís en els valors de la república catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.

PER ASSENTIMENT S'APROVA PER UANANIMITAT

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
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candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:

NOM I COGNOMS

CANDIDATURA

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira

ERC-AM

Sra. Laura Griñó Serret

ERC-AM

Sr. Jesús Álvarez Vilàs

ERC-AM

Sra. Miriam Vinaixa Rey

ERC-AM

Sr. Ferran Rosich Prunera

ERC-AM

Sra. Maria Font Vallespí

ERC-AM

Sra. M. Carmen Ríos Moreno

JUNTS

Sr. Marc Fontanet Giné

JUNTS

Sr. Carlos Vidiella Mauri

JUNTS

Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes

PSC-CP

Sr. Jordi López Leor

PSC-CP

Fonaments de dret
Legislació aplicable:

a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar el Sr. Marc Fontanet Giné (JUNTS) per la presa de possessió del càrrec
de regidor de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Móra la Nova amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

8. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SRA. M. CARMEN RÍOS MORENO.
La Sra. M. Carmen Ríos Moreno una vegada escoltada la fórmula de jurament o promesa
de regidora diu:
Ho prometo, per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
manifesto el ferm compromís en els valors de la república catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.

PER ASSENTIMENT S'APROVA PER UANANIMITAT

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:
NOM I COGNOMS

CANDIDATURA

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira

ERC-AM

Sra. Laura Griñó Serret

ERC-AM

Sr. Jesús Álvarez Vilàs

ERC-AM
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Sra. Miriam Vinaixa Rey

ERC-AM

Sr. Ferran Rosich Prunera

ERC-AM

Sra. Maria Font Vallespí

ERC-AM

Sra. M. Carmen Ríos Moreno

JUNTS

Sr. Marc Fontanet Giné

JUNTS

Sr. Carlos Vidiella Mauri

JUNTS

Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes

PSC-CP

Sr. Jordi López Leor

PSC-CP

Fonaments de dret
Legislació aplicable:

a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar a la Sra. M. Carmen Ríos Moreno (JUNTS) per la presa de possessió del
càrrec de regidora de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Móra la Nova amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

9. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. JORDI LÓPEZ LEOR.
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El Sr. Jordi López Leor una vegada escoltada la fórmula de jurament o promesa de regidor
diu:
Ho prometo per la defensa d'una Móra la Nova ideològicament plural i políticament diversa.

PER ASSENTIMENT S'APROVA PER UANANIMITAT

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:

NOM I COGNOMS

CANDIDATURA

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira

ERC-AM

Sra. Laura Griñó Serret

ERC-AM

Sr. Jesús Álvarez Vilàs

ERC-AM

Sra. Miriam Vinaixa Rey

ERC-AM

Sr. Ferran Rosich Prunera

ERC-AM

Sra. Maria Font Vallespí

ERC-AM

Sra. M. Carmen Ríos Moreno

JUNTS

Sr. Marc Fontanet Giné

JUNTS

Sr. Carlos Vidiella Mauri

JUNTS

Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes

PSC-CP

Sr. Jordi López Leor

PSC-CP

Fonaments de dret
Legislació aplicable:

a.
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a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar el Sr. Jordi López Leor (PSC-CP) per la presa de possessió del càrrec
de regidor de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Móra la Nova amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

10. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. CARLOS VIDIELLA MAURI.
El Sr. Carlos Vidiella Mauri una vegada escoltada la fórmula de jurament o promesa de
regidor diu:
"Ho prometo, per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
manifesto el ferm compromís en els valors de la república catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.

PER ASSENTIMENT S'APROVA PER UANANIMITAT

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
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Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:

NOM I COGNOMS

CANDIDATURA

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira

ERC-AM

Sra. Laura Griñó Serret

ERC-AM

Sr. Jesús Álvarez Vilàs

ERC-AM

Sra. Miriam Vinaixa Rey

ERC-AM

Sr. Ferran Rosich Prunera

ERC-AM

Sra. Maria Font Vallespí

ERC-AM

Sra. M. Carmen Ríos Moreno

JUNTS

Sr. Marc Fontanet Giné

JUNTS

Sr. Carlos Vidiella Mauri

JUNTS

Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes

PSC-CP

Sr. Jordi López Leor

PSC-CP

Fonaments de dret
Legislació aplicable:

a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar el Sr. Carlos Vidiella Mauri (JUNTS) per la presa de possessió del càrrec
de regidor de la Corporació.
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Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Móra la Nova amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

11. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR SR. CARLOS TRINCHAN VIÑES.
El Sr. Carlos Trinchan Viñes una vegada escoltada la fórmula de jurament o promesa de
regidor diu:
Per una Móra la Nova políticament diversa i més justa ho prometo.

PER ASSENTIMENT S'APROVA PER UANANIMITAT

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:
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NOM I COGNOMS

CANDIDATURA

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira

ERC-AM

Sra. Laura Griñó Serret

ERC-AM

Sr. Jesús Álvarez Vilàs

ERC-AM

Sra. Miriam Vinaixa Rey

ERC-AM

Sr. Ferran Rosich Prunera

ERC-AM

Sra. Maria Font Vallespí

ERC-AM

Sra. M. Carmen Ríos Moreno

JUNTS

Sr. Marc Fontanet Giné

JUNTS

Sr. Carlos Vidiella Mauri

JUNTS

Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes

PSC-CP

Sr. Jordi López Leor

PSC-CP

Fonaments de dret
Legislació aplicable:

a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar el Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes (PSC-CP) per la presa de possessió
del càrrec de regidor de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Móra la Nova amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

12. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SRA. MARIA FONT VALLESPÍ.
La Sra. Maria Font Vallespí una vegada escoltada la fórmula de jurament o promesa de
regidora diu:
Ho prometo, per imperatiu legal, mentre el meu país no sigui lliure, per tal de treballar per
tota la ciutadania de Móra la Nova i per a poder construir una Catalunya lliure i socialment
justa.

PER ASSENTIMENT S'APROVA PER UANANIMITAT

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:
NOM I COGNOMS

CANDIDATURA

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira

ERC-AM

Sra. Laura Griñó Serret

ERC-AM

Sr. Jesús Álvarez Vilàs

ERC-AM

Sra. Miriam Vinaixa Rey

ERC-AM

Sr. Ferran Rosich Prunera

ERC-AM

Sra. Maria Font Vallespí

ERC-AM

Sra. M. Carmen Ríos Moreno

JUNTS

Sr. Marc Fontanet Giné

JUNTS

Sr. Carlos Vidiella Mauri

JUNTS

Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes

PSC-CP
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Sr. Jordi López Leor

PSC-CP

Fonaments de dret
Legislació aplicable:

a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar a la Sra. Maria Font Vallespí (ERC-AM) per la presa de possessió del
càrrec de regidora de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Móra la Nova amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

13. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SRA. LAURA GRIÑÓ SERRET.
La Sra. Laura Griñó Serret una vegada escoltada la fórmula de jurament o promesa de
regidora diu:
Ho prometo, per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
manifesto el ferm compromís en els valors de la república catalana.

PER ASSENTIMENT S'APROVA PER UANANIMITAT
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Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació són membres electes:
NOM I COGNOMS

CANDIDATURA

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira

ERC-AM

Sra. Laura Griñó Serret

ERC-AM

Sr. Jesús Álvarez Vilàs

ERC-AM

Sra. Miriam Vinaixa Rey

ERC-AM

Sr. Ferran Rosich Prunera

ERC-AM

Sra. Maria Font Vallespí

ERC-AM

Sra. M. Carmen Ríos Moreno

JUNTS

Sr. Marc Fontanet Giné

JUNTS

Sr. Carlos Vidiella Mauri

JUNTS

Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes

PSC-CP

Sr. Jordi López Leor

PSC-CP

Fonaments de dret
Legislació aplicable:

a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

La mesa d’edat verificarà les credencials dels membres electes així com la seva identitat.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Convidar a la Sra. Laura Griñó Serret (ERC-AM) per la presa de possessió del
càrrec de regidora de la Corporació.
Segon.- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Móra la Nova amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

14. DONAR COMPTE DE L'ACTA D'ARQUEIG AL PLE DE CONSTITUCIÓ 15/06/2019.
PER ASSENTIMENT S'APROVA PER UANANIMITAT

Fets
Amb motiu de la celebració el proper dissabte 15/06/2019 del Ple de Constitució del nou
Ajuntament i d'acord amb alló que es disposa al ROF, cal presentar per part del SecretariInterventor i Tresorer l'arta d'arqueig actualitzada a data 15/06/2019, així com els
justificants de les existències en metal.lic dipositades en la Caixa de la Corporació i en les
diferents Entitats bancàries.

Fonaments de dret
ROF. Articles 36.2 i 56.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per el que
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
DONAR COMPTE DE L'ACTA D'ARQUEIG DE DATA 15/06/2019. D’acord amb l’art. 36
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
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organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, per part del Secretari
Interventor es donarà compte de l’Acta d’Arqueig de la comptabilitat, d'acord amb les
dades que hi figuren a l'acta d'arqueix presentada en data 15/06/2019, acompanyada dels
corresponent justificants de les existències en metal.lic dipositades en la Caixa de la
Corporació i en les diferents Entitats bancàries.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

15. DONAR COMPTE DE L'INVENTARI MUNICIPAL AL PLE DE CONSTITUCIÓ 15/06
/2019.
PER ASSENTIMENT S'APROVA PER UANANIMITAT

Fets
Amb motiu de la celebració el proper dissabte 15/06/2019 del Ple de Constitució del nou
ajuntament i d'acord amb allò que es disposa al Reglament de Patrimoni dels Ens Locals,
cal presentar per part del Secretari-Interventor documentació comprovatòria de l'Inventari
del patrimoni de la Corporació a data 15/06/2019.

Fonaments de dret
Ariticle 104 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
patrimoni dels Ens Locals.

En conseqüència, S'ACORDA:
DONAR COMPTE DE L'INVENTARI MUNICIPAL. D’acord amb l’art. 104 del Decret 336
/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels Ens Locals per
part del Secretari Interventor es dona compte de les dades del Balanç de Situació a data 15
/06/2019, com complementació de l’inventari general de béns i drets que integren el
patrimoni de l’Ajuntament.

Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

16. ELECCIÓ DE L´ALCALDE/ESSA I PRESA DE POSSESSIÓ.
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La Presidenta de la Mesa d'edat, Sra. Laura Griñó Serret diu: A continuació es procedirà a
l'elecció de l'alcalde/essa.
Segueix dient: El procediment d'elecció és previst per l'article 196 de la Llei Electoral
General i el procediment de votació es realitzarà mitjançant el lliurament personal i secret
del vot de cada regidor en una urna.
A continuació pregunta: Quins Regidors que encapçaleu les vostres llistes presenteu
candidatura?
Els caps de llista que presenten candidatura responen
Jo Sr. Carlos Trinchan Viñes em presento pel Grup de PSC-CP.
Jo Sra. M. Carmen Ríos Moreno em presento pel Grup de JUNTS.
Jo Sr. Francesc X. Moliné Rovira em presento pel Grup de ERC-AM.
La presidenta de la Mesa d'edat Sra. Laura Griñó diu: Queden proclamades les
candidatures següents: ERC-AM, JUNTS i PSC-CP
I diu a continuació: Seguidament, durem a terme la votació. A continuació cada regidor
podeu emetre el vostre vot de forma personal en la urna. Per fer-ho s’anirà apropant la urna
als regidors electes que s’anireu aixecant en el moment de votar. Els membres de la Mesa
d'edat voten els últims, primer el de menor edat i després el de major edat.
Realitzat l'escrutini, el resultat és el següent:
Vots a favor de ERC-AM. 6 vots
Vots a favor de JUNTS. 3 vots
Vots a favor de PSC-CP. 2 vots
Queda proclamat alcalde de l'Ajuntament de Móra la Nova, el regidor Sr. Francesc X.
Moliné Rovira del grup de ERC-AM. Li prego que es dirigeixi a la Mesa.
Accepta vostè el càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Móra la Nova?
Sí ho accepto.
A continuació la Prsidenta de la Mesa llegeix la fórmula de jurament
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor de l'Ajuntament de Móra la Nova amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució i l'Estatut d’ Autonomia de Catalunya?”
L'Alcalde contesta
Sí, ho prometo per imperatiu legal, i per la república catalana i per les llibertats de
Catalunya"
La Sra. laura Griñó Serret diu: Pot ocupar vostè la Presidència (al mateix temps li fa
lliurament de la bara d’Alcalde).
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Una vegada el Sr. Francesc X. Moliné Rovira, ja com Alcalde, ocupa la Presidència de
l'acte, fa lliurament dels pins institucionals als nous regidors.

6 vots d'ERC a favor del regidor Francesc X. Moliné Rovira, que queda investit
Alcade.

Fets
En data 26/5/2019 es van celebrar les eleccions locals, en virtut del que establia el Reial
decret 209/2019, d’1 d’abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de
Ceuta i Melilla per al 26 de maig de 2019 i el Decret 77/2019, de 26 de març, pel qual es
convoquen eleccions a la presidència de les entitats municipals descentralitzades de
Catalunya.
Per part de la Junta Electoral de Zona s’ha remés l’acta de proclamació que conté esment
exprés del nombre d'electors de les Seccions, de votants, dels vots obtinguts per cada
candidatura, dels vots en blanc, dels vots vàlids i dels vots nuls, i dels escons obtinguts per
cada candidatura, així com la relació nominal dels electes. Altrament consta a l’esmentada
Acta que NO s’ha presentat recurs contenciós electoral davant la Junta Electoral Central.
Per procedir a la constitució de la Corporació cal que els membres electes preguin
possessió del seu càrrec i procedeixin al jurament o promesa de conformitat amb la Llei 5
/85, de 19 de juny, del règim electoral General en el Ple de constitució
D’acord amb l’Acta de proclamació poden ser candidats els electes:
NOM I COGNOMS

CANDIDATURA

Sr. Francesc Xavier Moliné Rovira

ERC-AM

Sra. M. Carmen Ríos Moreno

JUNTS

Sr. Carlos Javier Trinchan Viñes

PSC-CP

Fonaments de dret
Legislació aplicable:

a. Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG)
b. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Proclamar els membres que presenten candidatura.
Segon.- Escollir a l’alcalde/essa de l’Ajuntament de Móra la Nova.
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Tercer .- Sotmetre a Jurament o promesa el càrrec de conformitat amb el Reial decret 707
/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Móra la Nova amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Quart.- Donar possessió del càrrec de l’Alcaldia, per la qual cosa es procedirà a la
dissolució de la mesa d’edat assumint la presidència de la sessió.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

INTERVENCIONS
17. INTERVENCIÓ DELS CAPS DE LLISTA DELS GRUPS DE L'OPOSICIÓ I DE
L'ALCALDE
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Carlos Trinchan que diu:
Gràcies a tothom per haver vingut, i gràcies a tots els moranovencs per la participació el 26
de maig de 2019. també vull fer esment d'aquells veïns que no van exercir el seu dret a vot.
Diu que la nova situació és de majoria absoluta d'ERC. Diu que vol dir als regidors d'ERC
que quan prenguin decisions se'n recordin de quan estaven a l'oposició, quan no tenien
majoria.
Diu que creu que amb les polítiques del segle XXI les coses han canviat: "abans es parlava
de política de rodet".
"Diu que està segur que recordareu les vivències poc agradables quan CIU governava amb
majoria i vosaltres estaveu a l'oposició".
Diu finalment que treballaran per Móra la Nova amb tres lemes: Poble, Poble i Poble, i que
desitgen molts encerts al Grup de ERC al qual demana que governi pels votants d'ERC, de
JUNTS, de PSC i també pels que no haguessin votat.
Seguidament el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. M. Carmen Ríos Moreno que diu:
Les nostres felicitats a Alcalde i regidors. Agraïm la confiança dels votants de Junts per
Móra la Nova que ens han donat suport i recolzament. També vull agraïr el suport dels
companys de partit que han demostrat que són gen compromesa i amb ganes de treballar
pel poble de Móra la Nova.
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Afegeix que faran una oposició amb un projecte polític educat i responsable i enriquidor, tal
com som, des del treball ben fet.
Diu també que estaran al servei dels veïns i veïnes de Móra la Nova: esperem no
defraudar; les nostres portes sempre estaran obertes a tothom defensant els interessos
generals. Participarem positivament en totes les accions beneficioses pel poble.
Finalment diu: Sr. Alcalde pel que necessitis aquí ens tindreu. Igualment si trobem que hi
han decisions no beneficioses pel poble de Móra la Nova exercirem sense dubte el nostre
paper d'oposició.
Gràcies, Visca Catalunya i visca Móra la Nova.
Finalment pren la paraula el Sr Alcalde que diu:
Bona tarda a tothom, convilatans, amigues i amics.
Avui es un dia molt especial per a un poble, el dia que es constitueix el nouajuntament, fruit
de la voluntat democràtica dels veïns de la població.
Fa 4 anys, en aquest mateix lloc jo era elegit alcalde i avui, després d'una legislatura força
complexa, torno a ser reelegit alcalde del poble que em va veure néixer. I ho serè per
segona i darrera vegada tal com he anat manifestant de forma reiterada.
Fa 4 anys agraïa als meus pares especialment els valors que m'havien transmès i el dur
que havien treballat perquè jo arribes on he arribat. Avui, sense oblidar als meus pares ni
molt menys, vull fer notori que jo he pogut compaginar la meva vida laboral privada i el
càrrec públic que he ostentat aquests 4 anys gràcies al sacrificis de la meva esposa, la
MariCruz.
És evident que jo he hagut de fer renúncies personals, però sempre per un projecte
personal que jo mateix havia triat. Però a ella, la meva dedicació política Ii ha suposat,
sense triar-ho, una feixuga càrrega que jo no puc més que reconèixer i agrair públicament. I
a més, inicio aquest nou projecte amb el seu indispensable suport i complicitat, sense els
quals jo no m'atreviria a iniciar aquesta nova singladura.
D'altra banda, cal dir que jo avui he estat triat alcalde com a cap visible de tot un projecte
d'esquerres i república i gràcies al treball i la dedicació de molta gent que empeny des del
darrera. Gent com els regidors de la darrera legislatura, amb menció especial a I'’Eva
Vallespí. També grades a tots els integrants de la nostra candidatura d'aquestes
municipals, entre els que hi ha el jovent república que ens ha encomanat un munt
d'energia. Finalment gràcies a la gent que porta molts anys ficant l' esquena sense
demanar res a canvi, com la Monte, l' lgnasi, I' Aureli, Jordi, els Joans.
Però també gràcies a gent que no estava a la llista aquest cop, però que empeny des dels
inicis com Miguel Abella o gent ja no hi és i que va iniciar aquest projecte republicà a Móra
la Nova al 2007 quan arribar a l'alcaldia semblava una quimera com l'Àngel Lluis
Fernández. Serveixi aquesta menció a títol d'homenatge postum.
Fa 4 anys em presentava en aquest ajuntament encapçalant un projecte que tenia com a
eixos principals uns valors; valors com la transparència ,l’ètica, el diàleg, la igualtat
d'oportunitats i la cohesió social. La gent de Mora la Nova ens va fer confiança i ens va
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donar l'aval per a governar durant 4 anys. A aquells valors que vam proposar inicialment,
nosaltres hi hem afegit un treball incansable i un extrem rigor econòmic.
Desprès de 4 anys, la gent de Mora la Nova ja no ens ha donat un aval, un xec en blanc. La
gent de Mora la Nova ens ha donat la confiança en el nou projecte reforçant la nostra
representació al capdavant de l’ ajuntament, fent palès que els nostres eixos de govern
tenien el seu vistiplau. Nosaltres els hi donem les gràcies amb la confiança que treballarem
un cop mes per no decebre' ls.
Perquè aquests valors que han estat eixos principals de la nostra etapa de govern, ho
tornaran a ser sense cap mena de dubte. I a aquests valors hi afegirem uns projectes que
han de ser estratègics per a Móra la Nova i que haurien d'estar per sobre de qualsevol
ideologia de partit. lndependentment de qui governi. De igual forma que nosaltres fa 4 anys
vam agafar el relleu del Museu del Ferrocarril i del tren Turístic sense dubtar. D'aquests
projectes en destacaria 5:
1. Tren Turístic. Recuperem el nostre patrimoni immaterial, que ens reafirma qui
som i on volem anar; alhora ens dóna una oportunitat magnífica a nivell turístic i
econòmic.
2. Institut Escola: és un equipament que necessitem per al benestar i la qualitat de l'
ensenyament de la nostra comunitat.
3. Ubicació de noves empreses als nostres polígons industrials. Necessitem llocs de
feina de qualitat i ben remunerats, tot i que l'atur en aquest darrers anys s'ha reduït a
la meitat (172 Abril) . Però no n'hi ha prou . La indústria té la capacitat d'aportar
aquests llocs de feina de qualitat i ben remunerats que necessitem.
4. Nou pou dipòsit per a la població. Els serveis essencials han estat una prioritat de la
nostra obra de govern. L'abastament de l'aigua potable ho continuarà sent.
5. Mantenir el poble cohesionat per damunt de qualsevol ideari partidista. Tot es
discutible des del diàleg, l’educació i el respecte vers l'altre. Enterrem un cop per
sempre aquella màxima de o estàs amb mi o contra mi. Treballarem per a tothom.

A Mora la Nova se Ii presenten importants reptes de futur, com pot ser el tancament nuclear
en un horitzó de 10-15 anys vista i la conseqüent pèrdua de llocs de treball industrials o un
canvi climàtic que sembla irreversible. Però jo soc optimista en aquest sentit. Si treballem
tots units com un sol poble, amb els valors que hem defensat per tal d'assolir els projectes
que he plantejat, Móra la Nova estarà preparada per a afrontar qualsevol repte.
Finalment, només em queda fer una reivindicació especial per a tots aquells representants
civils i polítics de Catalunya que avui pateixen l'exili o la presó injusta. I tot perquè nosaltres
l’1 O poguéssim votar. NO US OBLIDEM,US VOLEM LLIURES, US VOLEM A CASA,
Visca Mora la Nova , Visca Catalunya

Finalitza la sessió plenària de constitució a les 18:45 hores

Secretari Interventor

Alcalde en funcions

Josep Maria Piñol Jurado

Francesc Xavier Moliné Rovira
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