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ACTA NÚM.05/2019 CORRESPONENT A LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL NOU 
AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNY DE 2019 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
A Font-rubí, essent les 12,04 hores del dia 15 de juny de 2019 en compliment del 
que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General i l’article 37 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 als efectes de procedir a celebrar la constitució del 
nou Ajuntament de Font-rubí, atès els 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, concorren a la Sala de Plens de l’Ajuntament les 
següents persones: 
 
Regidors electes: 

o Sr. Xavier Lluch i Llopart, de Junts per Catalunya Font-rubí. 
o Sr. Sebastià Moya i Arenas, de Junts per Catalunya Font-rubí. 
o Sra. Sònia Guimerà Vilardell, de Junts per Catalunya Font-rubí. 
o Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany, de Junts per Catalunya Font-rubí. 
o Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany, de Junts per Catalunya Font-rubí. 
o Sr. Lluís Ortega i Rey, de Junts per Catalunya Font-rubí. 
o Sr. Josep Maria Sala i Santacana, d’Esquerra Republicana de Catalunya – 

Acord Municipal. 
o Sra. Joana Faura i Bonell, d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 

Municipal. 
o Sr. Martí Càlix i Tarrida, d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 

Municipal. 
 
Regidors electes no assistents, que han excusat la seva presència: 
Cap. 
 
Secretària-Interventora:  
Sra. Eva Puig Pérez, que actua com a secretària-interventora habilitada de la 
Corporació. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

Únic.- Constitució de la nova Corporació municipal. 
 

FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
Un cop comprovada l’existència de quòrum necessari per a la celebració d’aquesta 
sessió (majoria absoluta dels regidors electes), seguidament la Secretària de la 
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Corporació dona lectura a l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General: 
 
“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.” 
 
I atès el que disposa, es procedeix a constituir la Mesa d’Edat.  
 
Per això, la secretària crida a cada regidor, a l’efecte d’acreditar la seva personalitat. 
 

 Sr. Xavier Lluch i Llopart, de Junts per Catalunya Font-rubí. 
 Sr. Sebastià Moya i Arenas, de Junts per Catalunya Font-rubí. 
 Sra. Sònia Guimerà Vilardell, de Junts per Catalunya Font-rubí. 
 Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany, de Junts per Catalunya Font-rubí. 
 Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany, de Junts per Catalunya Font-rubí. 
 Sr. Lluís Ortega i Rey, de Junts per Catalunya Font-rubí. 
 Sr. Josep Maria Sala i Santacana, d’Esquerra Republicana de Catalunya – 

Acord Municipal. 
 Sra. Joana Faura i Bonell, d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 

Municipal. 
 Sr. Martí Càlix i Tarrida, d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 

Municipal. 
 
La Mesa d’edat queda integrada pels regidors electes de major i menor edat 
presents a l’acte, i de la que serà secretària la que ho és de la Corporació, quedant 
constituïda la Mesa d’Edat pel Sr. Sebastià Moya i Arenas, de 60 anys d’edat, 
regidor assistent de més edat, com a president; Sr. Martí Càlix i Tarrida, de 23 anys 
d’edat, regidor de menor edat, i la Sra. Eva Puig Pérez, Secretària interventora de la 
Corporació, com a secretària de la Mesa. 
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COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 
 
Constituïda la Mesa d’Edat i atès que s’han dut a terme les mesures necessàries que 
disposa l’article 36.2 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, es dona compte que per part de la Secretaria- intervenció s’ha posat a 
disposició dels regidors electes la documentació relativa als justificants de les 
existències en metàl·lic i valors propis de la Corporació dipositats en la Caixa 
Municipal i entitats bancàries, i també la documentació relativa a la relació de Béns 
de la Corporació. 
 
A continuació, la Secretària procedeix a donar lectura de totes les credencials que li 
han estat entregades, acreditatives de la personalitat dels regidors electes, 
procedint-se a la comprovació pública de les mateixes i acreditant cada regidor 
electe la seva personalitat. 
 
Trobades conformes dites credencials, es comprova que tots els regidors electes 
hagin formulat les declaracions en el Registre d’Interessos de la Corporació, segons 
s’estableix a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i, seguidament, el Sr. President convida els senyors regidors electes a 
exposar en aquest acte si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda 
amb posterioritat a la seva proclamació, sense que per part d’aquests hagi cap 
manifestació en sentit afirmatiu. 
 
Atès que es dona compliment a l’exigència de l’article 195.4 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i de l’article 37.4 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 vist que concorren a aquesta 
sessió la majoria absoluta dels regidors electes, es procedeix al compliment del 
requisit legal previst a 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  
 
Un cop llegit per la Secretària l’esmentat article 108.8 de la LOREG, referit a la 
pressa de possessió dels regidors electes, es procedeix a nomenar a tots ells als 
efectes de prestació del jurament o promesa. 
 
Aquest jurament o promesa es realitza utilitzant la fórmula prevista en el Reial Decret 
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la pressa de possessió de 
càrrecs o funcions públiques: 
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“JURO O PROMETO PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR 
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR/A AMB 
LLEIALTAT AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A 
NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT”. 
 
La secretària interventora llegirà la fórmula esmentada a cadascun dels regidors 
electes de forma individualitzada i ells  procedeixen individualment a prestar 
jurament o promesa, per l’ordre que figura en l’acta de proclamació de la Junta 
Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, davant de tots els presents i 
manifestant-se de la següent manera: 
 
- Sr. Xavier Lluch i Llopart: “Ho prometo per imperatiu legal amb lleialtat al mandat 
democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i suport als presos i 
preses polítics i als exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm compromís amb la 
igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una 
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i 
territorialment equilibrada.”  
 
- Sr. Sebastià Moya i Arenas: “Ho prometo per imperatiu legal, però amb lleialtat a 
les ciutadanes i ciutadans de Font-rubi, al President de la Generalitat de Catalunya i 
des del ferm compromís amb els valors de la República Catalana.”  
 
- Sra. Sònia Guimerà i Vilardell: “Ho prometo per imperatiu legal, però amb lleialtat a 
les ciutadanes i ciutadans de Font-rubi, al President de la Generalitat de Catalunya i 
des del ferm compromís amb els valors de la República Catalana.”  
 
- Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany: “Ho prometo per imperatiu legal, però amb lleialtat a 
les ciutadanes i ciutadans de Font-rubi, al President de la Generalitat de Catalunya i 
des del ferm compromís amb els valors de la República Catalana.”  
 
- Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany: “Ho prometo per imperatiu legal amb lleialtat al 
mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb la meva solidaritat i suport als 
presos i preses polítics i als exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm compromís 
amb la igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una 
Catalunya políticament lliure.”    
 
- Sr. Lluís Ortega i Rey: “Ho prometo per imperatiu legal”.   
  
- Sr. Josep Maria Sala i Santacana: “Per imperatiu legal ho prometo. Però també hi 
prometo per la República Catalana, per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i 
declaro que continuaré treballant per la construcció d’una Catalunya políticament 
lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”  
 
- Sra. Joana Faura i Bonell: “Ho prometo per imperatiu legal. Per expressió 
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democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors 
de la república catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d’una 
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i 
territorialment equilibrada.” 
 
- Sr. Martí Càlix i Tarrida: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. Per expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors 
de la república catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d’una 
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i 
territorialment equilibrada. I també en record i per alliberar, més aviat que tard, als 
presos i preses i exiliats i exiliades.” 
  
El President de la Mesa manifesta que havent-se donat compliment al que disposa 
l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, a 
les 12,16 hores, DECLARA CONSTITUÏT L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ sorgit de 
les Eleccions Municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019. 
 
 
ELECCIÓ DE L’ALCALDE 
 
Acte seguit, la Secretària procedeix a la lectura de les normes reguladores de 
l’elecció de l’Alcalde, contingudes a l’article 196 de la LOREG. 
 
“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. 
 
Als municipis compresos entre 100 i 250 habitants poden ser candidats a alcalde tots 
els regidors; si algun dels candidats obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, 
és proclamat electe; si cap obté aquesta majoria, és proclamat alcalde el regidor que 
hagi obtingut més vots populars en les eleccions de regidors.” 
 
a) Proclamació de candidatures a l’Alcaldia 
 
El president de la Mesa d’Edat pregunta als regidors que encapçalen les seves 
corresponents llistes, si mantenen la seva candidatura a Alcalde o la retiren, 
manifestant-se en el següent sentit: 

• Sr. Xavier Lluch i Llopart, per Junts per Catalunya Font-rubí, la manté. 
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• Sr. Josep Maria Sala i Santacana, per ERC-AM, la manté. 
 
Per tant, es procedeix a proclamar candidats a l’Alcaldia de l’Ajuntament els 
esmentats regidors. 
 
El President de la mesa d’edat ofereix als dos candidats si volen fer ús d’un torn de 
paraula per exposar les consideracions que creguin oportunes.  
 
El Sr. Lluch demana la paraula, saluda al públic assistent i es dirigeix als regidors per 
demanar-los el vot. Diu que està disposat a seguir treballant pel municipi de Font-
rubí, que vol seguir tirant endavant projectes molt importants que té el seu grup per 
aquesta propera legislatura, especialment un projecte per a la gent gran a Guardiola. 
Continua explicant que vol que Font-rubí sigui un municipi on la gent participi, per a 
tothom, curós amb el medi ambient, que sigui un lloc agradable per viure i que ocupi 
un lloc destacat en la comarca de l’Alt Penedès. Seguidament manifesta que seguirà 
sent fidel als mandats del President de la Generalitat i a la voluntat del poble, que 
treballarà per a mantenir la cohesió social, que es disposa a treballar per a tothom i 
que es posa a disposició de tots els veïns i veïnes de Font-rubí. 
 
El Sr. Sala pren la paraula i manifesta: “des del grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, veient la composició i el resultat de les eleccions, on queda evident la 
nostra posició a l’oposició del Consistori, volem destacar la nostra ferma voluntat se 
seguir treballant de forma constructiva, útil i posant en pràctica com hem fet a l’última 
legislatura el desenvolupament del nostre programa, que no deixa de ser la millor 
forma de reflectir la voluntat i les demandes de les veïnes i veïns.  
Per al nostre grup, és i serà imprescindible la participació de tothom en les decisions 
a prendre al nostre municipi. Propostes que vinguin de tothom i de tot arreu. 
Per aquest motiu, des d’Esquerra arribarem a tots els barris, entitats i persones que 
ens vulguin fer arribar les seves demandes o inquietuds.  
Només així es pot fer una política per a tothom, igualitària, participativa, on a més de 
transparent, cal que sigui oberta, i vetllarem des de la nostra posició perquè així 
sigui. 
Som conscients de les nostres limitacions, però nosaltres com a poble també teniu 
una part molt important a fer: participar en les decisions municipals, aquesta és la 
base de la democràcia i d’un bon govern, nosaltres ens oferim a ser la porta de 
l’Ajuntament i el vostre altaveu. 
Amb aquest objectiu ens trobareu sempre a la vostra disposició i això és tan vàlid per 
a la ciutadania com pel futur govern municipal.” 
 
b) Elecció del sistema de votació 
 
Un cop proclamats els candidats, el President de la Mesa convida als regidors 
electes a escollir el sistema de votació per a l’elecció d’Alcalde, d’acord amb l’article 
101 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
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d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que estableix 
que les votacions poden ser ordinàries, nominals i secretes. 
 
Tradicionalment es tria el sistema de votació secreta, si hi estan d’acord tots els 
regidors i es facilita a cada elector una papereta en la que figuren els noms dels 
candidats a l’Alcaldia, indicant que cal marcar amb una X el candidat al que 
concedeixen el seu vot. 
 
Es procedeix a continuació a la votació secreta per part de tots els regidors, que van 
sent cridats pel President de la Mesa d’Edat, dipositant el seu vot a l’urna preparada, 
essent els integrants de la Mesa d’Edat els últims en votar. 
 
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: 9          
 Vots vàlids: 9         
 Vots en blanc: 0           
 Vots nuls:  0          
 
Distribuint-se les paperetes vàlides de la següent forma: 
- Sr. Xavier Lluch i Llopart, candidat de Junts per Catalunya Font-rubí: 6 vots; 
- Sr. Josep Maria Sala i Santacana, candidat d’ERC-AM: 3 vots.    

En conseqüència i atès el resultat de la votació, essent nou el número de Regidors i 
cinc la majoria absoluta legal, el President de la Mesa d’Edat procedeix a les 12,26 
hores a proclamar Alcalde-President de la Corporació al Sr. Xavier Lluch i Llopart, 
cap de llista de la candidatura de Junts per Catalunya Font-rubí. 
 
PRESSA DE POSSESSIÓ 
 
A continuació, de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les Disposicions Legals Vigents en 
matèria de Règim Local, i l’article 40.2 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, es procedeix a la pressa de possessió de l’Alcalde. La 
secretària interventora pregunta la fórmula prevista normativament: 
 
“Sr. Xavier Lluch i Llopart, PROMET PER LA SEVA CONSCIÈNCIA I HONOR, 
COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC D’ALCALDE-
PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ, AMB LLEIALTAT AL REI, I 
GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL 
DE L’ESTAT?”. 
 
El Sr. Xavier Lluch i Llopart respon de la següent manera: 
“Sí, ho prometo amb lleialtat al mandat democràtic i al poble de Catalunya i amb la 
meva solidaritat i suport als presos i preses polítics i als exiliats i exiliades, manifesto 
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el meu ferm compromís amb la igualtat i la llibertat i declaro que continuaré treballant 
en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, 
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.” 
 
Un cop realitzat el jurament o promesa, el President de la Mesa d’Edat li fa entrega 
del bastó de comandament al nou Alcalde, i aquest passa a ocupar la presidència de 
la Sala, i es dissolt la Mesa d’Edat. 
 
A continuació, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, pren la paraula i comença el seu discurs. 
En primer lloc, dona les gràcies a la secretària per la tasca que du a terme per al 
desenvolupament d’aquest acte. 
Comença el seu parlament donant les gràcies també a les 760 persones que van 
anar a votar el dia 26 de maig, perquè això és la democràcia. La gent amb el seu vot 
escull i en aquest poble ha escollit uns regidors, que tenen l’orgull, la rellevància i la 
responsabilitat en aquest municipi, i ell especialment la responsabilitat que li pertoca 
com alcalde. Continua manifestant que vol agrair als regidors la confiança en la seva 
persona perquè sigui l’Alcalde d’aquesta Corporació. 
Seguidament recorda als regidors que son la màxima representació del municipi i cal 
tenir-ho sempre en compte en les seves actuacions. 
Continua afirmant que està molt orgullós de ser l’Alcalde d’aquest municipi. 
Tot seguit agraeix el suport i la feina feta pels seus companys del PdCat i de Junts 
per Catalunya, i per la confiança que han dipositat en ell i en tots els regidors, i els 
recorda que els necessiten per a què els marquin el rumb i siguin la seva veu. 
Llavors manifesta el seu agraïment als treballadors municipals, que són grans 
professionals i que fan funcionar l’Ajuntament, i li demana a la secretària que el 
transmeti als seus companys. 
Seguidament fa un agraïment a tot el voluntariat del municipi, i afirma que farà tot el 
possible perquè continuï havent cohesió social. 
Per finalitzar, manifesta que han treballat pel futur de Catalunya, tots junts des dels 
diferents grups i ho seguiran fent; sempre que se’ls hi demani des de la Generalitat 
que estiguin al costat del President hi seran. Continua explicant que Catalunya viu 
un moment de màxima ebullició, hi ha una demanda claríssima per part de la 
ciutadania de poder votar, de poder escollir quin és el futur que vol la seva gent i que 
ells posaran les eines que calguin perquè això passi. Aquest és el seu compromís. 
En un altre àmbit de coses, afirma que treballaran conjuntament amb tothom, amb la 
ma estesa cap el grup d’ERC, escoltant i aprovant les propostes que creiem que són 
bones per al municipi. Les eleccions s’han acabat, no es pot viure en una constant 
campanya electoral, i cal treballar aquest quatre anys per a la gent de Font-rubí. 
I conclou agraint el suport a la seva família. 
 
Finalment, i sense cap més assumptes a tractar, el Sr. Xavier Lluch i Llopart, 
Alcalde-President de l’Ajuntament, aixeca la sessió a les 12,36 hores de la qual 
s’estén la present acta, que jo, com a secretària interventora, en dono fe. 
 

     


