
 

SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, 

CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNY DE 2019. 
 

A la Casa consistorial de Rosselló, essent les 12 hores del matí del dia 15 de juny de dos mil 

dinou, es reuneixen, prèvia convocatòria, de conformitat amb els articles 195 de la Llei 

Orgànica 5/1985 de 19 de juny, de 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/les regidors/es que el passat dia 29 de Maig van ser 

proclamats electes per la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les 

últimes eleccions locals, convocades pel Reial Decret núm. 209/2019, d’1 d’abril, que a 

continuació es relacionen, que constitueixen la totalitat dels regidors electes d’aquesta 

Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de 

l’Ajuntament, assistits per mi, el Secretari de la Corporació, que dono fe de l’acte.  

 

ASSISTENTS 

REGIDORS I REGIDORES ELECTES   CANDIDATURES 

 

JOSEP ABAD FERNANDEZ. JUNTS PER ROSSELLO (JUNTSXCAT-JUNTS) 

ELISA TORRELLES TORMO. JUNTS PER ROSSELLO (JUNTSXCAT-JUNTS) 

MANEL PLANA FARRAN JUNTS PER ROSSELLO (JUNTSXCAT-JUNTS) 

SILVIA OLMO PAREJA JUNTS PER ROSSELLO (JUNTSXCAT-JUNTS) 

JAUME BORRERO MONTIJANO JUNTS PER ROSSELLO (JUNTSXCAT-JUNTS) 

JOAN ANDREU URBANO FERNANDEZ JUNTS PER ROSSELLO (JUNTSXCAT-JUNTS) 

RAUL JOVE BAÑERES JUNTS PER ROSSELLO (JUNTSXCAT-JUNTS) 

JUDIT TEIXINE BARADAD JUNTS PER ROSSELLO (JUNTSXCAT-JUNTS 

ANTONI BOSCH CARABANTE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD 

MUNICIPAL. (ERC-AM) 

NURIA MONTSERRAT FERNANDEZ ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD 

MUNICIPAL. (ERC-AM) 

CRISTINA PENA JOVE 

 

REPUBLIQUEM ROSSELLÓ PRIMARIES CATALUNYA 

(PRIMARIES) 

 

Secretari General e Interventor 

Sr/. Segundo Fèlix Ruiz Martínez.  

 

En primer lloc pren la paraula el Secretari General per informar als presents que l’objecte 

d’aquesta sessió es procedir a la constitució del nou Ajuntament d’acord amb el procediment 

establert per la legislació electoral, que implica la realització de les operacions següents: 

 

Constitució de la Mesa d’edat, formada pels Regidors o Regidores electes de major i menor 

edat presents a l’acte.  

Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat, mitjançant la presentació 

de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document Nacional d’Identitat.  

Formulació del jurament o promesa del càrrec, mitjançant la fórmula legalment prevista 

d’acatament a la Constitució, a l’efecte d’adquirir la plenitud de les seves funcions.  

Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa del municipi.  

 



 

 Així mateix, el senyor Secretari informa als presents que en aquest acte es troba a 

disposició de tots els Regidors i Regidores electes la documentació exigida a l'article 36. 2 del 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es a dir, 

l’acta d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic o valors de l’Ajuntament dipositats en 

la Caixa municipal i en Entitats Bancàries, així com la documentació relativa a l’Inventari del 

Patrimoni Municipal, a efectes de la seva comprovació, constància de la qual s’estamparà, 

mitjançant diligència de la Secretària, al finalitzar la sessió.  

 

 Seguidament, per el senyor Secretari es procedeix a cridar als Regidors i Regidores 

electes de major i menor edat, amb l'objecte de constituir la Mesa d'edat, la qual, en 

conformitat amb l'article 195. 2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 

general, en la seva redacció actual, i 37. 2 del Reglament d'Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, estarà constituïda pel Regidor electe de major edat, que 

actuarà com a President, pel Regidor electe de menys edat i pel Secretari Interventor de la 

Corporació, quedant constituïda la MESA D’EDAT per: 

 
-Presidenta, regidora electa de major edat, la Senyora Elisa Torrelles Tormo, 

nascuda el dia 16 de Maig de 1962, per ser l’elegit/da de major edat. 

-Vocal, regidora electa de menor edat, la Sra. Judit Teixine Baradad nascuda el dia 

11 de Juliol de 1994, per ser l’elegit/da de menor edat.  

 
I per el Secretari General de la Corporació, el qual les convida perquè pugin a l'estrada i 

ocupin els llocs destinats a l'efecte, restant així constituïda la Mesa d'edat.  

 

 Per ordre de la senyora Presidenta de la Mesa d'edat, després de declarar-se oberta la 

sessió, es procedeix per el senyor Secretari General a la lectura del nom i cognom de tots i 

cadascú dels Regidors i Regidores electes que assisteixen a la sessió, els quals, d'un en un, es 

dirigeixen a la Presidència, on per part dels membres de la Mesa d'edat es comprova la seva 

credencial, acreditant-se per cada Regidor i Regidora electe la seva personalitat davant la 

mateixa, mitjançant l'exhibició del seu document nacional d'identitat.  

 

 Una vegada acreditat per tots els Regidors i Regidores electes la seva personalitat, i 

comprovat que tots i totes han formulat les declaracions a les quals es refereix l'article 75. 7 

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció 

donada a la mateixa per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de desembre, per la 

senyora Presidenta de la Mesa d'edat se sol·licita que si existeix algun Regidor o Regidora 

afectat per alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim 

Electoral General i l'altra legislació concordant, ho manifesti en aquest moment.  

 

  Pel fet de no declarar-se res sobre això per part dels Regidors i Regidores, s'entén que 

no es troben afectats per cap de les causes d'incompatibilitat sobrevingudes amb posterioritat 

a la seva proclamació, previstes en els articles 202 i 203, de la Llei 5/1986, de 19 de juny, en 

la seva redacció actual, i l'altra legislació aplicable.  

 

 Acte seguit la senyora Presidenta de la Mesa d'edat sol·licita que tots els Regidors i 

Regidores es posin dempeus i que el Secretària General procedeixi a la lectura de la fórmula 



 

de jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d'abril, el text literal de la qual 

és el següent: 

 

 "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de Rosselló, amb lleialtat al 

Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?." 
 

 A continuació es procedeix per el senyor Secretari General a nomenar cada un dels 

Regidors i Regidores, els quals, d'un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la 

Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de la manera següent: 

 

Nom del regidor electe Resposta 

JOSEP ABAD FERNANDEZ. (JUNTSXCAT) Si, Ho prometo 

ELISA TORRELLES TORMO. (JUNTSXCAT Si, Ho prometo  

MANEL PLANA FARRAN. (JUNTSXCAT) Si, Ho prometo per imperatiu legal, 

recordant la frase pronunciada per 

Carrasco i Formiguera 

 “Amunt, Avant, Visca Catalunya Lliure”. 

SILVIA OLMO PAREJA (JUNTSXCAT) Si Ho prometo.. 

JAUME BORRERO MONTIJANO. 

 (JUNTSXCAT) 
Si, Ho prometo 

JOAN ANDREU URBANO FERNANDEZ,  Si Ho prometo 

RAUL JOVE BAÑERES,  Si Ho prometo 

 

. 

JUDIT TEIXINE BARADAD. Per imperatiu legal Ho prometo. 

ANTONI BOSCH CARABANTE. (ERC-AM) 

 

Ho prometo, per imperatiu legal i per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm 

compromís amb els valors de la república catalana i 

declaro que continuaré treballant en la construcció d’una 

Catalunya políticament lliure, socialment justa, 

econòmicament prospera i territorialment equilibrada. 

NURIA MONTSERRAT FERNANDEZ. (ERC-

AM) 

 

Ho prometo, per imperatiu legal i per expressió 

democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm 

compromís amb els valors de la república catalana i 

declaro que continuaré treballant en la construcció d’una 

Catalunya políticament lliure, socialment justa, 

econòmicament prospera i territorialment equilibrada. 

CRISTINA PENA JOVE (PRIMARIES) 

 

Sí prometo, per imperatiu legal amb voluntat de servei 

al poble i al país. Sense renunciar mai als principis 

republicans ni a la independència de la nació catalana 

i dels països catalans. 

 



 

 Seguidament la senyora Presidenta de la Mesa d'edat declara constituïda la Corporació, 

assenyalant que tot seguit es procedirà a l'elecció d'Alcalde o Alcaldessa del municipi, entre 

els membres de la Corporació que encapçalen llurs corresponents llistes i presentin la seva 

candidatura. Amb aquesta finalitat dóna la paraula al senyor Secretari General, qui explica 

que d’acord amb el que es preveu a l’article 101 del ROF, les votacions poden ser ordinàries, 

nominals i secretes, i l’elecció es realitzarà mitjançant el procediment de votació nominativa, 

previ acord dels Regidors Electes, en la que cada regidor o regidora, respecte de les 

candidatures que es presentin, manifestarà de paraula el seu vot, indicant al candidat, essent 

elegit Alcalde o Alcaldessa, de conformitat amb allò disposat per l'article 196 de la Llei 

Orgànica 5/1986, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el candidat o candidata que 

obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, el candidat o candidata 

de la llista que hagi obtingut més vots en les Eleccions. En cas d'empat es resoldrà per sorteig. 

 

Seguidament es dóna compte de l’escrutini realitzat per la Junta Electoral de Zona de Lleida en 

sessió del dia 29 de Maig de 2019, essent el següent: 

 

Nombre d’electors censats 2.185 

Nombre de votants 1.442 

Nombre de vots a candidatures 1.399 

Nombre de vots en blanc 32 

Nombre de vots vàlids 1.431 

Nombre de vots nuls 11 

 

Dels quals el nombre de vots i regidors electes obtinguts per cada candidatura han estat els 

següents: 

 

Llista electoral Vots Regidors electes 

Junts per Rossello (JUNTXCAT-JUNTS) 774 8 

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 

(ERC-AM)  

210 2 

Republiquem Rosselló-Primàries Catalunya (Primàries)  185 1 

 
Després d'això, i a requeriment de la Presidència de la Mesa d'edat, es presenten com a 

candidats i candidates a Alcalde o Alcaldessa els Regidors i Regidores que encapçalen llurs 

corresponents llistes que tot seguit s'indiquen: 

 

Candidat Llista electoral 

Sr. Josep Abad Fernandez Junts per Rossello (Junts x Cat - Junts) 

 

No es presenta com a candidat:     

Antoni Bosch Carabante. Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal. (ERC-AM.) 

Cristina Pena Jove. Republiquem Rosselló-Primàries Catalunya (Primàries)    

 

Seguidament es procedeix a realitzar la votació, procedint el Secretari a formular a cadascun 

dels/les regidors electes, a quin candidat donen el seu vot i una vegada efectuada la votació es 



 

procedeix a realitzar l’escrutini, el resultat del qual és anunciat per la mesa d’edat, i és el 

següent:  

 

Candidat Llista electoral 
Vots 

obtinguts 

Sr. Josep Abad i Fernandez Junts per Rossello (JUNTXCAT-JUNTS). 8 

Abstencions  3 

Vots nuls  - 

 

Realitzat l’escrutini, i havent obtingut el candidat Josep Abad Fernandez la majoria absoluta 

de vots en la primera votació, es proclamat Alcalde per la mesa d’edat el regidor senyor 

JOSEP ABAD FERNANDEZ, candidat que encapçala la llista de Junts per Rossello 

(JUNTXCAT-JUNTS), llista mes votada en les proppassades eleccions, el President de la qual 

li pregunta si accepta el càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Rosselló. Contestant aquest 

afirmativament.  

 

A continuació i prèvia acceptació del càrrec d'Alcalde per part del senyor Josep Abad 

Fernández, el senyor President de la mesa sol·licita que per el senyor Secretari General es 

procedeixi a la lectura de la fórmula d'acatament a la Constitució legalment establerta, el text 

literal de la qual és el següent:  

 

 "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Rosselló, amb lleialtat al Rei, i 

respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?. " 
 

A continuació l'Alcalde electe, senyor/ Josep Abad Fernández, emet la seva promesa de 

respecte a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, mitjançant la manifestació 

següent: 

 

"Si ho prometo. " 

 

Després d'això la Presidenta de la Mesa d'edat, senyora Elisa Torrelles Tormo, convida al 

senyor Alcalde a ocupar la Presidència, moment a comptar del qual queda dissolta la Mesa 

d'edat, i s’incorporen els Regidors /Regidores als seus respectius escons.  

 

Seguidament l’alcalde, Josep Abad Fernández pren la paraula i dóna la benvinguda i felicita a 

tots els regidors pels càrrecs obtinguts i pel compromís que han adquirit amb el poble de 

Rosselló i procedeix a donar la paraula als portaveus dels diferents Grups polítics municipals.  

Intervé el Regidor Antoni Bosch Carabante com a portaveu de Esquerra Republicana de 

Catalunya-Acord Municipal i manifesta que el seu grup no presenta candidatura, perquè les 

urnes han evidenciat amb claredat la voluntat del poble, desitjant la millor sort al nou equip de 

govern i que farà una oposició lleial i constructiva i treballarà per Rosselló, i demana a 

l’alcalde que ho sigui de tots els veïns.. 

 

Intervé seguidament la Regidora Sra. Cristina Pena Jove, com a portaveu de Republiquem 

Rosselló-Primàries Catalunya (Primàries), i felicita al Alcalde i Regidors i que el seu grup es 



 

posa a la disposició del equip de govern, per portar endavant propostes comunes i col·laborar 

en interès dels rossellonencs, sobre tot en polítiques socials. 

 

Finalment intervé l’alcalde Sr Josep Abad i diu que é s un honor per ell que el poble li hagi 

donat la seva confiança reforçada, i agraeix aquest fet. Agraeix igualment l’assistència dels 

veïns i dona la benvinguda als nous Regidors. Es mostra disposat a col·laborar amb tothom i 

demana al seu grup la màxima dedicació per continuar treballant per Rosselló i la mateixa 

implicació. També agraeix la predisposició dels grups en l’oposició i els demana la 

col·laboració per portar a terme els projectes millors per a Rosselló, mostrant-se obert a 

qualsevol suggeriment que li puguin plantejar, comenta que estem per construir no per 

destruir i així ens sortirem.. Reclama una bona convivència entre tots els grups, ja que aquesta 

situació es reflexa directament al poble.  

 

Reitera la felicitació a tothom i agraeix als Regidors sortints la seva gestió. i d’acord amb el 

protocol establert l’hi fa entrega del bastó de comanament, per part del President de la Mesa 

Sra. Elisa Torrelles Tormo. 

 

Seguidament i com a cloenda es procedeix per part de l’alcalde a la imposició d’insígnies als 

nous Regidors/regidores de l’ajuntament.  

 

L’Alcalde aixeca la sessió essent dos quarts d’una, de la qual s’estén la present acta, que jo, el 

Secretari, certifico.  

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 


