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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A 
CONSTITUIR LA CORPORACIÓ I ELEGIR L'ALCALDE/SA 

DE L'AJUNTAMENT DE PRADES 
 
 
 
 
Identificació de la sessió 
Número: 09/2015 
Data: 13 de juny de 2015 
Horari: 12:00 a 12:35 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, regidora electa 
Miquel Borràs i Castañé, regidor electe 
Joan Llurba i Borrull, regidor electe 
Esteve Obis i Torruella, regidor electe 
Judit Olivé i Torruella, regidora electa  
Joan Pons i Mariné, regidor electe 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor electe 
 
Actua de Secretari el Sr. Ramon Cunillera i Marçal. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1r.- Constitució de la Mesa d'edat 
 
A requeriment del secretari de la corporació, es constitueix la Mesa d'edat d'acord amb el que disposen els 
articles 37.2 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, i 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general. La Mesa queda integrada pel regidor electe de més edat, Sr. Joan Pons i Mariné, que 
actua com a president, i per la regidora electa de menor edat, Sra. Judit Olivé i Torruella, que actua com a 
vocal. Com a secretari, hi actua el de la corporació, Sr. Ramon Conillera i Marçal. 
 
2n.- Comprovació de les credencials dels regidors i de les regidores electes 
 
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i de les regidores electes, d'acord amb l'acta 
de proclamació tramesa per la Junta Electoral de Zona a l'Ajuntament i, amb aquest fi, es procedeix a cridar-
los per ordre alfabètic. 
 
Els llocs obtinguts per cadascuna de les llistes és com segueix: 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ – CiU 
LÍDIA BARGAS I MUSOY 
JOAN PONS I MARINÉ 
JOAN LLURBA I BORRULL 
JUDIT OLIVÉ I TORRUELLA 
ESTEVE OBIS I TORRUELLA 
 
JUNTS PER PRADES-CANDIDATURA DE PROGRÉS – JpP-CP 
LLORENÇ TORRUELLA I RAMIRO 
MIQUEL BORRÀS I CASTAÑÉ 
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3r.- Promesa o jurament dels regidors i de les regidores electes i declaració de constitució de la 
corporació 
 
El president de la Mesa 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, formula als regidors la pregunta següent: 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a 
de l'Ajuntament de Prades amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l'Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?" 
 
El secretari nomena per ordre alfabètic els regidors electes perquè responguin a la pregunta esmentada. 
 
La Sra. Lídia Bargas Musoy respon, "Sí, ho juro per imperatiu legal. 
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 sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 
2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 
institucions, l'Estat català, lliure i sobirà". 
 
El Sr. Miquel Borràs i Castañé respon, "Sí, ho prometo". 
 
El Sr. Joan Llurba i Borrull respon, "Sí, ho juro. 
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 sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 
2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 
institucions, l'Estat català, lliure i sobirà". 
 
El Sr. Esteve Obis i Torruella respon, "Sí, ho prometo per imperatiu legal. 
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 sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 
2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 
institucions, l'Estat català, lliure i sobirà". 
 
La Sra. Judit Olivé Torruella respon, "Sí, ho prometo per imperatiu legal. 
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 sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 
2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 
institucions, l'Estat català, lliure i sobirà". 
 
El Sr. Joan Pons i Mariné respon: "Sí, ho prometo. 
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 sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 
2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 
institucions, l'Estat català, lliure i sobirà". 
 
El Sr. Llorenç Torruella i Ramiro respon, "Sí, ho juro". 
 
El president de la Mesa declara constituïda la corporació. 
 
4t.- Elecció de l'alcalde o de l'alcaldessa 
 
Es procedeix a l'elecció de l'alcalde o de l'alcaldessa en la forma em què assenyala a l'article 196 de la Llei 
orgànica del règim electoral general. 
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El president de la Mesa pregunta als membres de la corporació que encapçalen les corresponents llistes si 
es presenten com a candidats o com a candidates a l'Alcaldia. Respon afirmativament la senyora Lídia 
Bargas i Musoy i negativament el senyor Llorenç Torruella i Ramiro. 
 
A continuació, s'efectua la votació, per ordre alfabètic dels membres de la corporació. 
 
Acabada la votació, la Mesa efectua l'escrutini que dóna el resultat següent: 
 
Vots a favor de la Sra. Lídia Bargas i Musoy, de la llista presentada per Convergència i Unió: CINC (5). 
Abstencions: DOS (2) 
 
Vist el resultat de l'escrutini, el president de la Mesa proclama alcaldessa electa d'aquest Ajuntament a la 
senyora LÍDIA BARGAS I MUSOY, atès que ha obtingut la majoria absoluta dels vots. 
 
5è.- Jurament o promesa de l'alcalde o de l'alcaldessa electe i pressa de possessió del seu càrrec 
 
A continuació, el president de la Mesa d'edat llegeix a l'alcaldessa electa la fórmula establerta al Reial decret 
707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques, 
formulant-li la pregunta següent: 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa 
de l'Ajuntament de Prades amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya?" 
 
La Sra. Lídia Bargas Musoy respon, "Sí, ho juro per imperatiu legal". 
 
Un cop fet el jurament o promesa, la Mesa d'edat cedeix el seu lloc a l'alcaldessa, qui dóna la paraula al cap 
de l'altra llista per si desitja explicar el sentit del seu vot, el qual manifesta que no ho desitja. 
 
6è.- Donar compte per part del secretari interventor de les existències de valors dipositats 
 
El secretari-interventor de la corporació dóna compte de l'estat de tresoreria amb la presentació i explicació 
dels saldos dels comptes bancaris. 
 
7è.- Acte de cloenda de la sessió 
 
L'alcaldessa agraeix al Sr. Eugeni Coll i Rovira, component de l'anterior equip de govern, la feina realitzada i 
l'esforç que ha dedicat durant els últims quatre anys en les competències que tenia delegades. 
Seguidament dóna les gràcies a tothom que la va ajudar el dia que va tenir el greu problema de salut i als 
que li han manifestant el seu suport durant els dies que ha estat hospitalitzada i en els dies que ja porta al 
poble recuperant-se. 
En la nova legislatura pretén treballar per al bé del municipi i compta amb la resta de regidors de la seva 
llista electoral perquè aquesta finalitat es porti a terme de la manera més eficaç possible. 
 
Finalitzades totes les intervencions, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari Vist i plau 
 L'alcaldessa 
 
 
 
Ramon Conillera i Marsal Lídia Bargas i Musoy 
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