
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 15 DE JUNY DE 
2019 

 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000009  
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 15 de juny de 2019 
Hora d’inici: 12:00 h 
Hora de fi: 13:04 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents: 
Martí Vallès Prats, regidor (ERC) 
Sílvia Soliguer Fernández, regidora (ERC) 
Pau Presas Bertran, regidor (ERC) 
Meritxell Rabionet Frigola, regidora (ERC)  
Josep Ferrer Serra, regidor (ERC) 
Sílvia Simon Rabasseda, regidora (ERC) 
Joan Cañigueral Casellas, regidor (ERC) 
Helga Nuell Turon, regidora (ERC) 
Robert Mundet Anglada, regidor (JxCAT) 
Joan Casabo Fuguet, regidor (JxCAT) 
Sílvia Martí Suñer, regidora (JxCAT) 
Christian Cortés de la Fuente, regidor (JxCAT) 
Núria Salvans Pérez, regidora (JxCAT) 
Lourdes Martín Toro, regidora (JxCAT) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras, regidor (JxCAT) 
Carla Matilla Rubirola, regidora (JxCAT) 
Marià Montsuñer González, regidor (PSC) 
 
Joan Bataller Garriga, secretari accidental 
 
Absents: 
Núria Josa Arbonès, interventora municipal 
 
Ordre del dia 
 
1.- CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
A Cassà de la Selva, essent les 12.00 hores del dia 15 de juny de 2019, en 

compliment del que es disposa en els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 

19 de juny, del Règim Electoral General i l'article 37 del Reglament d'Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 

2568/1986, de 28 de novembre, i a aquest efecte de procedir a celebrar la constitució 

del nou Ajuntament de Cassà de la Selva a la vista dels resultats de les Eleccions 

Municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019 per a la renovació de la totalitat dels 



 
 
membres de les Corporacions Locals, com a secretari municipal constato l’assistència 

al saló de sessions del Ple municipal de la totalitat dels regidors/es electes. 

 

La Corporació Municipal està assistida pel senyor Joan Bataller Garriga, secretari 

accidental d'aquest Ajuntament que dona fe de l'acte. 

 

FORMACIÓ DE LA MESA D'EDAT 

 
Oberta la Sessió, el secretari acc. procedeix a la lectura de l'article 195 de Llei 

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i, que disposa: 

 

“Art. 195 

1. Les corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia 

posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s'hagi presentat un recurs 

contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes, cas en què es 

constitueixen el quarantè dia posterior a les eleccions. 

 

2. Amb aquesta finalitat, es constitueix una mesa d'edat integrada pels elegits 

de més i menys edat, presents a l'acte, i actua com a secretari el que ho sigui 

de la corporació. 

 

3. La mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la 

personalitat dels electes, sobre la base dels certificats que la Junta Electoral de 

Zona hagi remès a l'ajuntament. 

 

4. Realitzada l'operació anterior, la mesa declara constituïda la corporació si hi 

concorren la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari, se celebra 

una sessió dos dies després, i queda constituïda la corporació sigui quin sigui 

el nombre de regidors presents.” 

 

Em consta com a secretari de la corporació les credencials que acrediten tant la 

personalitat com la condició de regidors/es electes. 

 

Atenent el que es disposa en l’article anterior, es procedeix a constituir la Mesa d'Edat. 

 

La Mesa d'Edat queda integrada per: 



 
 

 

MARTÍ VALLÈS I PRATS Regidor electe de major edat 

CARLA MATILLA RUBIROLA Regidor electe de menor edat 

 

COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT 

 

Constituïda la Mesa d'Edat i havent-se pres les mesures precises segons disposa 

l'article 36.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es dóna 

compte que consta a l’expedient administratiu, que tant la Secretaria com la 

Intervenció han posat a la disposició dels Srs/Sres. regidors/es electes la 

documentació referent als justificants de les existències en metàl·lic i valors propis de 

la Corporació dipositats en la Caixa Municipal i Entitats Bancàries, i igualment la 

documentació relativa a l'inventari de Béns de la Corporació. 

 
S’ha comprovat que tots els regidors/es electes han formulat les declaracions referides 

en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local.  

 
Pren la paraula el Sr. Martí Vallès i Prats, president de la Mesa d’Edat: 

 

Com a president de la Mesa d'Edat convido als regidors/es electes a què exposin si els 

afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva 

declaració. 

 

El secretari acc. fa constar que no hi ha cap manifestació. 

 
Tenint en compte que es compleix l'exigència de l'article 195.4 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i 37.4 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i que concorren a 

aquesta Sessió la majoria absoluta de Regidors/es Electes, es procedeix al 

compliment del requisit legal previst en l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 

de juny, del Règim Electoral General de prestar jurament o promesa. 

 



 
 

 

 
 

ACTE DE JURAMENT O PROMESA 

 

El secretari accidental de la corporació procedeix a la lectura de l'article 108.8 de la 

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, referit a la presa de 

possessió dels regidors/es electes, a l'efecte de prestació del jurament o promesa. 

 
La fórmula legal establerta diu: 

“En el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició dels seus càrrecs, 

els candidats electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució, així com 

complir la resta de requisits que prevegin les lleis o reglaments respectius.” 

 

Així mateix, informa que l’art. 1 del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, en el seu 

paràgraf quart, preveu la següent fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o 

funcions públiques, que disposa:  

 
«JURO (O PROMETO) COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC 

DE REGIDOR D'AQUEST AJUNTAMENT, AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I 

FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT».  

 
Altrament exposa que, la sentència del Tribunal Constitucional de 21 de juny de 1990, 

avala la següent fórmula per a tots aquells regidors/es que no vulguin utilitzar la 

originàriament  prevista en el Reial decret 707/1979, de 5 d'abril:  

 
«PER IMPERATIU LEGAL, JURO (O PROMETO) COMPLIR FIDELMENT LES 

OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR D'AQUEST AJUNTAMENT» 

 

Tanmateix diu que, el Tribunal Constitucional permet incloure expressions amb 

connotació política que no condicionin o anul·lin l’acatament a la normativa 

constitucional.  

 
Pren la paraula el Sr. Martí Vallès i Prats, president de la Mesa d’Edat que manifesta: 

 
“A continuació, crido a jurar o prometre el càrrec als regidors/es electes seguint l’ordre 

assignat per l’acta de proclamació de la Junta Electoral de Zona de Girona de data de 

3 de juny de 2019. 



 
 
 

MARTÍ VALLÈS I PRATS (ERC-AM): 

Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions al càrrec de regidor 

d’aquest Ajuntament 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 pròspera i territorialment equilibrada.  

 

SÍLVIA SOLIGUER I FERNÁNDEZ (ERC-AM): 

Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions al càrrec de regidora 

d’aquest Ajuntament 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 pròspera i territorialment equilibrada.  

 

PAU PRESAS I BERTRAN (ERC-AM): 

Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions al càrrec de regidor 

d’aquest Ajuntament 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 pròspera i territorialment equilibrada.  

 

MERITXELL RABIONET I FRIGOLA (ERC-AM): 

Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions al càrrec de regidora 

d’aquest Ajuntament 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 pròspera i territorialment equilibrada.  

 

JOSEP FERRER I SERRA (ERC-AM): 

Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions al càrrec de regidor 

d’aquest Ajuntament 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 pròspera i territorialment equilibrada.  

 

SÍLVIA SIMON I RABASEDA (ERC-AM): 

Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions al càrrec de regidora 

d’aquest Ajuntament 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 pròspera i territorialment equilibrada.  

 

JOAN CAÑIGUERAL I CASELLAS (ERC-AM): 

Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions al càrrec de regidor 

d’aquest Ajuntament 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 pròspera i territorialment equilibrada.  

 

HELGA NUELL I TURON (ERC-AM): 

Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions al càrrec de regidora 

d’aquest Ajuntament 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 pròspera i territorialment equilibrada.  

 

ROBERT MUNDET I ANGLADA (JxCAT – JUNTS): 

Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions al càrrec de regidor 

d’aquest Ajuntament. 

 

JOAN CASABÓ I FUGUET (JxCAT – JUNTS): 

Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions al càrrec de regidor 

d’aquest Ajuntament. 

 

SÍLVIA MARTÍ I SUÑER (JxCAT – JUNTS): 



 
 
Per imperatiu legal juro complir fidelment les obligacions al càrrec de regidora d’aquest 

Ajuntament. 

 

CHRISTIAN CORTÉS I DE LA FUENTE (JxCAT – JUNTS): 

Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions al càrrec de regidor 

d’aquest Ajuntament. 

 

NURIA SALVANS I PÉREZ (JxCAT – JUNTS): 

Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions al càrrec de regidora 

d’aquest Ajuntament i amb lleialtat al mandat democràtic del poble de Catalunya i amb 

la meva solidaritat i suport a les preses i presos polítics i els exiliats i exiliades. 

 

LOURDES MARTIN I TORO (JxCAT – JUNTS): 

Per imperatiu legal juro complir fidelment les obligacions al càrrec de regidora d’aquest 

Ajuntament. 

 

JOAN IGNASI GISPERT I LLOVERAS (JxCAT – JUNTS): 

Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions al càrrec de regidor 

d’aquest Ajuntament. 

 

CARLA MATILLA I RUBIROLA (JxCAT – JUNTS): 

Per imperatiu legal prometo complir fidelment les obligacions al càrrec de regidora 

d’aquest Ajuntament i amb lleialtat al mandat democràtic del poble de Catalunya i amb 

la meva solidaritat i suport a les preses i presos polítics i els exiliats i exiliades. 

 

MARIÀ MONTSUÑER GONZÁLEZ (PSC-CP): 

Juro i prometo per la normativa vigent, juro i prometo per tots els cassanencs i 

cassanenques i els regidors i regidores que han donat una part de la seva vida per al 

nostre municipi. 

 

El secretari adverteix que per imperatiu legal ha de prometre complir fidelment les 

obligacions al càrrec de regidor i en tot cas afegir-hi després qualsevol altra expressió 

que hi vulgui fer constar. Tot seguit, torna a donar la paraula al regidor: 

 



 
 
Juro i prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions el 

càrrec de regidor d’aquest Ajuntament i juro i prometo per tots els ciutadans i 

ciutadanes de Cassà de la Selva i els regidors i regidores del mateix municipi. 

 

Havent-se prestat jurament o promesa per cadascun dels regidors/es electes. 

 

Havent-se acomplert el que es disposa en l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 

19 de juny, del Règim Electoral General, a les 12:17 hores, com a president de la 

Mesa DECLARO CONSTITUÏT l'Ajuntament de Cassà de la Selva després de les 

eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019. 

 

ELECCIÓ DE L'ALCALDE 

 

El secretari accidental de l’Ajuntament, procedeix a la lectura de l'article 196 de la Llei 

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i procedeix a l'elecció de 

l'Alcalde-President de la Corporació. 

 
“En la mateixa sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de 

l'alcalde, d'acord amb el procediment següent: 

 

a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents 

llistes. 

 

b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe. 

 

c) Si cap d'ells obté aquesta majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçali la 

llista que hagi obtingut un nombre de vots populars més alt en el municipi 

corresponent. En cas d'empat es resol per sorteig.” 

 

a) Proclamació de candidats a l'Alcaldia 

 

Pren la paraula el Sr. Martí Vallès Prats, president de la Mesa d’Edat: 

 
Com a president de la Mesa d’Edat, us manteniu en la vostra candidatura a alcalde o 

la retireu? 



 
 
 

MARTÍ VALLÈS I PRATS manté la candidatura. 

ROBERT MUNDET I ANGLADA manté la candidatura. 

MARIÀ MONTSUÑER I GONZÁLEZ retira la candidatura. 

 

Seguidament es procedeix a proclamar candidats a l'Alcaldia de l'Ajuntament a: 

MARTÍ VALLÈS I PRATS  

ROBERT MUNDET I ANGLADA  

 

b) Votació 

 

Després de la proclamació de candidats es facilita a cada regidor una papereta 

cadascuna d’elles amb el nom dels candidats proclamats. El sistema de vot serà el 

secret, regulat a l’art. 101 i 102 del Reial Decret 2568/1986 per el que s’aprova el 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 

Es procedeix en aquest acte a la votació secreta pels regidors/es que han estat 

nomenats pel president de la Mesa d'Edat dipositant el seu vot en una urna preparada 

a aquest efecte, sent els integrants de la Mesa d'Edat els últims a dipositar els seus 

vots. 

 

Com a President de la Mesa d’Edat, crido a votar els següents regidors: 

 

SÍLVIA SOLIGUER I FERNÁNDEZ (ERC-AM) 

PAU PRESAS I BERTRAN (ERC-AM) 

MERITXELL RABIONET I FRIGOLA (ERC-AM) 

JOSEP FERRER I SERRA (ERC-AM) 

SÍLVIA SIMON I RABASEDA (ERC-AM) 

JOAN CAÑIGUERAL I CASELLAS (ERC-AM) 

HELGA NUELL I TURON (ERC-AM) 

ROBERT MUNDET I ANGLADA (JxCAT – JUNTS) 

JOAN CASABÓ I FUGUET (JxCAT – JUNTS) 

SÍLVIA MARTÍ I SUÑER (JxCAT – JUNTS) 

CHRISTIAN CORTÉS I DE LA FUENTE (JxCAT – JUNTS) 



 
 
NURIA SALVANS I PÉREZ (JxCAT – JUNTS) 

LOURDES MARTIN I TORO (JxCAT – JUNTS) 

JOAN IGNASI GISPERT I LLOVERAS (JxCAT – JUNTS) 

MARIÀ MONTSUÑER GONZÁLEZ (PSC-CP) 

CARLA MATILLA I RUBIROLA (JxCAT – JUNTS) 

MARTÍ VALLÈS I PRATS (ERC-AM) 

 

Acabada la votació, es procedeix a l'escrutini dels vots emesos que són llegits en veu 

alta pel president de la Mesa d'Edat, amb el següent resultat: 

 

VOTS EMESOS: 17 

VOTS VÀLIDS: 17 

VOTS EN BLANC: 0 

VOTS NULS: 0 

 

Essent el resultat el següent: 

 

Candidat Partit Polític Núm. 

de 

vots 

MARTÍ VALLÈS I PRATS ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA – ACORD 

MUNICIPAL (ERC –AM) 

8 

ROBERT MUNDET I ANGLADA JUNTS X CASSÀ (JxCAT – 

JUNTS) 

9 

 

En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, en ser el nombre de regidors/es 

de 17 i la majoria absoluta de 9, com a president de la Mesa d'Edat procedeixo a les 

12:28 hores a proclamar Alcalde-President de la Corporació a ROBERT MUNDET I 

ANGLADA cap de llista de JUNTS X CASSÀ (JxCAT – JUNTS). 

PRESA DE POSSESSIÓ 

 

A continuació, de conformitat amb l'article 18 del TRRL i article 40.2 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 



 
 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, el secretari accidental de la Corporació 

procedeix a donar lectura a la fórmula d'acatament a la Constitució, prevista en l’art. 1 

paràgraf quart del Reial decret 707/1979, de 5 d'abril:  

 

«JURO (O PROMETO) PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I HONOR, COMPLIR 

FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC D'ALCALDE-PRESIDENT 

D'AQUEST AJUNTAMENT, AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER 

GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L'ESTAT». 

 

Altrament, el secretari acc. Informa que com s’ha exposat anteriorment, la sentència 

del Tribunal Constitucional de 21 de juny de 1990, avala la següent fórmula per a tots 

aquells regidors/es que no vulguin utilitzar la originàriament  prevista en el Reial decret 

707/1979, de 5 d'abril:  

 

«PER IMPERATIU LEGAL, JURO (O PROMETO) COMPLIR FIDELMENT LES 

OBLIGACIONS DEL CÀRREC D’ALCALDE-PRESIDENT D'AQUEST 

EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT» 

 

Tanmateix, el Tribunal Constitucional permet incloure expressions amb connotació 

política que no condicionin o anul·lin l’acatament a la normativa constitucional.  

 

Com a President de la Mesa d’Edat, crido al Sr. Robert Mundet Anglada, perquè 

procedeixi a jurar o prometre el càrrec d’Alcalde.  

 

ROBERT MUNDET ANGLADA: 

Per imperatiu legal, prometo complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde-

president d'aquest excel·lentíssim Ajuntament. 

 

Pren la paraula el president de la Mesa d’Edat: 

Realitzat l’acte de pressa de possessió, com a president de la mesa lliuro la vara de 

l’Alcalde al Sr. ROBERT MUNDET I ANGLADA, que passa a ocupar la presidència de 

la sala de Plens i dissolent-se la Mesa d'Edat. 

 

A continuació el Sr. ROBERT MUNDET ANGLADA, com a Alcalde-President, cedeix 

el torn de paraula als representants de les diferents forces amb representació en la 



 
 
corporació municipal, al Sr. Martí Vallès Prats i al Sr. Marià Montsuñer González, i en 

últim lloc, pren la paraula i dirigeix unes paraules d'agraïment, als senyors/es 

regidors/es.  

 

Seguidament, el Sr. ROBERT MUNDET I ANGLADA, com a Alcalde-President aixeca 

la Sessió sent les 13:04 hores del dia 15 de juny de 2019, de la qual cosa com a 

secretari accidental en dono fe. 

 
Signat i datat electrònicament, 
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