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ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY DE 2011 

 
 
 

 ASSISTENTS 
 
 Regidors i regidores electes: 
 
 Sr. Jaume Serarols  Beltran 

 Sr. Joan Grau  Comas 

 Sra. Judit Baraldés Santamaria 

 Sr. Ivan Garcia Fernandez 

Sr. Jordi Barcons Jimenez 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 

Sr. Ernest Sànchez i Molina 

Sra. Goretti Vila i Fàbregas 

Sra. Montserrat Barea Prados 

 
Secretària-Interventora: 

  

 Sra. Rosa Vilà i Pallerola 

 

 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 12  hores de la data assenyalada concorren 

els regidors i regidores relacionats, proclamats electes per la Junta Electoral de Zona,  segons 

els resultats de les Eleccions Locals celebrades el dia 22 de maig de 2011, amb l’objecte de 

celebrar sessió pública de constitució del nou Ajuntament, d’acord amb allò que disposa l’article 

195 i següents de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del Règim Electoral General. 

 

Declarada oberta la sessió es procedeix a formar la Mesa d’Edat, que queda integrada per la 

Sra. Montserrat Barea Prados, regidora de major edat, qui presidirà l’acte, el Sr. Eloi Hernàndez i 

Mosella, regidor de menor edat, i la Sra. Rosa  Vilà i Pallerola, secretària de la corporació. 

 

Tot seguit el president de la Mesa anuncia que s’ha procedit a la comprovació de les credencials 

rebudes per la Junta Electoral de Zona  i que la totalitat dels regidors electes ha presentat la 

corresponent declaració en el Registre d’interessos de la Corporació, d’acord amb l’article 75.7 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la bases de Règim Local. 

 

De conformitat amb allò que disposa  l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 

Règim  Electoral General, modificada per la Llei Orgànica 8/91, de 13 de març, els candidats 
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electes, en el moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec de 

regidor, han de jurar o prometre l’acatament a la Constitució. 

 

A tal efecte el Sr. Eloi Hernàndez, s’adreça als regidors i, de manera individual, formula  la 

següent pregunta:   

 

“Prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 

Regidor/a d’aquesta Corporació, amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució com 

a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.” 

 

Responen a la pregunta : 

 

  Sr. Jaume Serarols  Beltran: Sí, prometo. 

 

 Sr. Joan Grau  Comas: Sí, prometo. 

 

 Sra. Judit Baraldés Santamaria: Sí, prometo. 

 

 Sr. Ivan Garcia Fernandez: Sí, prometo. 

 

Sr. Jordi Barcons Jimenez: Sí, prometo 

 

Sr. Ernest Sànchez i Molina: Ho prometo perquè la llei m’hi obliga. 

 

Sra. Goretti Vila i Fàbregas: Ho prometo perquè la llei m’hi obliga. 

 

Sra. Montserrat Barea Prados: Sí, prometo. 

 

 

A continuació  Sra. Montserrat Barea Prados formula l’anterior  pregunta al Sr. Eloi Hernàndez i  

Mosella  qui respon :  Ho prometo perquè la llei m’hi obliga. 

 

Es declara, doncs,  legalment constituïda la Corporació municipal pels següents membres: 

 

Sr. Jaume Serarols  Beltran 

 Sr. Joan Grau  Comas 

 Sra. Judit Baraldés Santamaria 

 Sr. Ivan Garcia Fernandez 

Sr. Jordi Barcons Jimenez 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella 

Sr. Ernest Sànchez i Molina 
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Sra. Goretti Vila i Fàbregas 

Sra. Montserrat Barea Prados 

 

En aquest punt s’efectua un parlament per part del Sr. Joan Grau Comas, en representació de 

CIU, del Sr. Eloi Hernàndez i Mosella, en representació d’ERC, i de la Sra. Montserrat Barea 

Prados en representació del PSC 

 

Seguidament es procedeix a l’elecció de l’Alcalde i d’acord amb allò que disposa l’article 196 de 

la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, es declaren candidats a l’Alcaldia els regidors que 

encapçalen les corresponents llistes, que són: 

 

-Sr. Jaume Serarols Beltran, que encapçala la llista presentada per Convergència i Unió 

 

-Sr. Eloi Hernàndezi Mosella, que encapçala la llista presentada per Esquerra 

Republicana de Catalunya 

 

-Sra. Montserrat Barea Prados, que encapçala la llista presentada pel Partit dels 

Socialistes de Catalunya 

 

Els regidors efectuen la votació secreta dipositant el seu vot a la urna habilitada a l’efecte. 

Acabada la votació la Mesa d’Edat realitza l’escrutini amb el següent resultat: 

 

Vots emesos:  9 

Vots en blanc:  - 

Vots nuls:  - 

Vots vàlids:  9 

 

Vots a favor de: 

 

Sr. Jaume Serarols Beltran:  9 

Sr. Eloi Hernàndez i Mosella:  0 

Sra. Montserrat Barea Prados:  0 

 

Vist el resultat de l’escrutini resulta electe el Sr. Jaume Serarols Beltran que manifesta 

l’acceptació del càrrec i, previ pronunciament del jurament o promesa de complir fidelment les 

obligacions del càrrec d’ Alcalde d’aquesta Corporació, amb lleialtat al Rei i respectar i fer 

respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 

a petició de la Presidenta de la Mesa d’Edat, pren immediata possessió de l’alcaldia. 

 

Per finalitzar l’acte l’alcalde adreça unes paraules als companys de consistori i al públic assistent. 
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Acomplert l’objecte de la present sessió es dóna per acabat l’acte a les 12.30 hores i per que 

quedi constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén la present acta que jo, la 

Secretària, CERTIFICO.  

 

Vist-i-plau  

l’Alcalde  

 

 

 

 

 

 

Jaume Serarols Beltran 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


