
 
 
 
 
 
 
Núm. 04/11 
 
Data: 13 de juny de 2015 
Hora d’inici: 17:00 
Hora de finalització: 18:00 
 
 A la Casa consistorial, situat al local sociocultural d’Espinalbet, essent 
les setze hores del dia tretze de juny de dos mil quinze, van concórrer, de 
conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica 5/85, de 29 de juny, del 
Règim Electoral General i el 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, els regidors electes a les últimes eleccions locals celebrades 
el dia 24 de maig de 2015, que es relacionen: Adrià Solé i Giralt, Francesc 
Xavier Raja Fernández, Sílvia Torner i Bernardo i Francesc Cervantes Ramos, 
amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de 
l’Ajuntament. 
 Ha excusat la seva assistència el Sr. Antoni Gómez Tirado, per motius 
de viatge programat i que haurà de prendre possessió en una propera sessió 
plenària. 
 
 Declarada oberta la sessió, pel secretari es procedeix a cridar els 
regidors electes de major i de menor edat dels presents, a l’objecte de formar la 
Mesa d’Edat, que serà presidida pel de major edat i de la que serà secretari el 
de la corporació, segons estableix l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
15 de juny i l’article 37.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, corresponent la designació als Srs. Adrià Solé i 
Giralt i Francesc Cervantes Ramos, que passen a ocupar el lloc destinat a 
l’efecte, quedant constituïda la Mesa d’Edat per: 
- President: Adrià Solé i Giralt, regidor de major edat. 
- Vocal: Francesc Cervantes Ramos, regidor de menor edat. 
- Secretari: Ramon Xandri i Badia, que ho és de la corporació. 
 

Seguidament, pel secretari, es dóna lectura a les disposicions aplicables 
a la constitució dels nous ajuntaments, entre elles les contingudes als articles 
195 de la Llei Orgànica 5/85 i 37 del ROF i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 Acte seguit es dóna lectura als noms i cognoms dels senyors regidors 
electes, i es procedeix pels membres de la Mesa d’Edat a la comprovació de 
les credencials presentades. 
 A continuació el Sr. President invità els regidors electes que exposessin 
en aquest acte si els afectava alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda 
amb posterioritat a la seva proclamació, tal com estableixen els articles 6, 7, 
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177 i 178 de la Llei Orgànica 5/85, de 9 de juny, als que donà lectura el 
secretari. Tots els regidors electes manifesten que no els efecte cap causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda. 
 El secretari informa que els candidats electes, de conformitat amb allò 
que disposa l’apartat 5 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local, modificada en aquest punt per l’article 4 de la 
Llei 9/1991, de 22 de març, han formulat declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que els 
proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics. 
 A continuació, de conformitat amb l’article 198 de la Llei Orgànica 
5/1985, que estableix que en el moment de la presa de possessió i per tal 
d’adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els candidats electes han de 
jurar o prometre acatament a la Constitució, es passa a formular, per part del 
Sr. President de la Mesa d’Edat, a cadascun dels electes, la següent pregunta : 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Castellar del Riu, amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?” 
 
 En primer lloc, promet el càrrec, per imperatiu legal el mateix president 
Sr. Adrià Solé i Giralt, el qual afegeix:  
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del 
nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin 
de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’estat català, lliure i 
sobirà. 
 

Seguidament formula la pregunta a la resta de regidors, els quals responen: 
- Sr. Francesc Cervantes Ramos: Sí, ho prometo, per imperatiu legal. 
- Sr. Francesc Xavier Raja Fernández : Sí, ho prometo, per imperatiu legal. 

Afegeix : Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 
a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà. 

- Sra. Sílvia Torner Bernardo: Sí, ho prometo, per imperatiu legal. 
Afegeix : Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 
a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà. 

 
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la 

Corporació, en concórrer la majoria dels regidors electes, en la forma següent: 
 
Nom i cognoms    Llista electoral 
Adrià Solé i Giralt    Convergència i Unió 
Francesc Xavier Raja Fernández  Convergència i Unió 
Sílvia Torner i Bernardo   Convergència i Unió 
Francesc Cervantes Ramos  Convergència i Unió 



 Immediatament després de la constitució de la corporació, pel secretari 
es dóna lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/85, que estableix el 
procediment per a l’elecció de l’Alcalde. 
 Es presenta com a candidat el regidor Sr. Adrià Solé i Giralt 

Efectuada la votació a mà alçada, es dóna el següent resultat: 
 
* ADRIÀ SOLÉ I GIRALT    QUATRE vots (4) 
 
 En haver obtingut el candidat Sr. Adrià Solé i Giralt la totalitat dels vots, 
de conformitat amb el que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, 
queda proclamat Alcalde electe de l’Ajuntament de Castellar del Riu el Sr. 
ADRIÀ SOLÉ i GIRALT, que encapçala la llista de CONVERGÈNCIA I UNIÓ. 
 
 Acte seguit, i de conformitat amb els articles 18 del R.D. Legislatiu 
781/86, de 18 d’abril i 40.2 del ROF de les Entitats Locals, per part del Sr. 
Vocal de la Mesa d’Edat, es formula al Sr. Adrià Solé i Giralt, la següent 
pregunta: 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec d’ alcalde de l’Ajuntament de Castellar del Riu, amb lleialtat al Rei, i 
respectar  i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?”. 
 Contesta el Sr. Adrià Solé i Giralt: Sí, ho prometo, per imperatiu legal i 
afegeix: 

Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà. 

 
 A continuació, per tal de donar compliment al que disposa l’article 36.2 
del ROF de les Entitats Locals, es realitza un Arqueig Extraordinari en el dia de 
la data que, de forma resumida, es transcriu tot seguit: 
 
Compte –detall Existència el 13/06/2015 
CatalunyaCaixa (compte) 43.507,20 
CatalunyaCaixa (llibreta) 100.000,00 
“la Caixa” (llibreta) 67.310,51 
“la Caixa” (compte) 14.535,85 
BBVA (compte) 904,27 
A la caixa de la corporació (en efectiu) 1.411,25 
TOTAL 227.669,08 
 
 Acomplert l’objecte de la convocatòria, el Sr. Adrià Solé realitza un 
parlament, que es resumeix a continuació: 
 
 El Sr. alcalde fa referència al recent atemptat contra el Pi jove, que 
s’afegeix al que va patir el Pi  de les Tres Branques vell fa un any; esmenta la 
lluita que s’està duent a terme per tirar endavant el procés iniciat el 9-N i la 
seva relació amb aquests fets. Fa esment a que entre el públic es troba el 



propietari dels terrenys on es troben aquests arbres monumentals i demana 
poder tenir protecció ja que l’ajuntament no té mitjans per poder-los vigilar. 
 Continua el Sr. Solé fent un agraïment als nous regidors, excusant la no 
presència d’en Toni Gómez perquè tenia un viatge programat des d’abans de 
les eleccions i diu que treballaran tots junts, fent equip. 
 Agraeix la presència a la sala de tothom en general i especialment del 
Sr. Joan Segado i de la Sra. Sònia Marin, que han estat regidors de la 
corporació, la Sònia durant 4 anys i en Joan durant 24 anys, una persona, diu 
l’alcalde, que sempre ha estat ajudant i que poques en trobarem al municipi 
que hagi destinat tantes hores al municipi, tan a Espinalbet com a Llinars. 
 En mostra d’agraïment fa lliurament als esmentats senyors d’unes 
plaques de record. 
 Els agraïments s’estenen cap al Sr. Albert Sanjuan i el Sr. Ramon Cabra, 
que va ser alcalde del municipi durant 20 anys, del qual diu s’han heretat 
moltes obres i sempre està a disposició del consistori. 
 Té un record nostàlgic cap el Sr. Rossend Serra, també antic alcalde 
que, just fa 4 anys, quan s’estava fent l’acte de constitució de l’Ajuntament 
escollit el 2011, moria a la Cantina de Llinars, celebrant la festa de Sant 
Bernabé. 
 Continua el Sr. Solé agraint a tots els veïns i votants el seu suport. Diu 
que sempre estaran a disposició dels veïns, que no són polítics, que són 
persones que gestionen com poden un ajuntament petit i que sempre hi seran 
per atendre a tothom. Segueix dient que continuen essent temps difícils i que 
s’ha gestionat amb molt rigor els darrers 4 anys, tenint els comptes depurats i 
les obres promeses encaminades. 
 Diu que tenen una sèrie de projectes que anirien molt bé en general, per 
la comarca i la província, com el de l’estació d’esquí dels Rasos, tema que es 
troba actualment en converses amb la família propietària i que esperen poder 
desencallar aviat; també volen acabar el POUM, que ha portat molta feina a 
l’arquitecte Lluís Minoves mirant que suposi els menys greuges possibles als 
veïns; el catàleg de masies està fet i es troba en el tram final abans d’aprovar-
lo. 
 Fa un agraïment especial cap a les famílies dels electes perquè es fan 
moltes reunions i han de tenir paciència per poder combinar la vida familiar i la 
feina de l’Ajuntament. 
 Finalment té paraules d’agraïment per a totes les persones que treballen 
a l’Ajuntament: Lluís, Maria, Miquel, Xavi (jutge) i Ramon. 
 

L'acte es dóna per acabat essent les 18 hores, del que jo el secretari 
certifico. 
 
 


