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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Núm.: 06/15 
Dia: 13 de juny de 2015 
Sessió: extraordinària 
Horari: de 12:00 a 13:13  hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Mònica Cunill i Olivas 
Jaume Dulsat i Rodríguez 
Albert Robert i Ribot 
Lluïsa Baltrons i Molina 
Joan Gou i Campamar 
Josep Lluis Llirinós i Moreno 
Marc Fuertes i Garcia 
Josep Teixidor i Charlon 
Richard Gerald i Bentham 
Carolina Ruiz i Carelli 
Antonio J. Lorente i Estepa 
Eduard Lopez i Àlvarez 
Jordi Orobitg i Solé 
Joan Bernat i Pané 
Xavier Rodriguez i Pacios 
Miguel Gracia i Moreno 
Jordi Hernandez i Garcia 
Jaime Muzas i Marcos 
Enric Martinez i Maiz 
Paulino Gracia i Montañez 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general 
 
 
Es declara oberta la sessió i s’inicia el Ple de Constitució de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar. 
 
Pel Sr. Secretari General s’explica breument la primera part d’aquesta sessió. 
 
Que per Reial Decret 233/2015, de 30 de març, es van convocar eleccions 
locals, les quals es van celebrar el proppassat dia 24 de maig. 
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Aquesta sessió es desenvolupa d’acord amb el que preveu l’art. 195 de la Llei 
orgànica 5/85, de règim electoral general (a partir d’ara LOREG), constituint-se 
en primer lloc la Mesa d’Edat, formada: 
 
- Com a President, el Regidor electe de més edat 
- Com a Vocal, el Regidor electe més jove 
- Com a Secretari, el de la Corporació. 
 
Seguidament, aquesta Mesa comprovarà les credencials acreditatives de la 
personalitat dels electes, en base a les certificacions emeses per la Junta 
Electoral de Zona. 
 
Així mateix, per Secretaria s’acredita que tots els electes han complert amb les 
determinacions de l’art. 75.7 de la Llei 7/85, d’haver efectuat les seves 
declaracions patrimonials i d’interessos, que formen part ja dels respectius 
registres. 
 
Posteriorment, es procedirà, en compliment del que determina l’art. 108 
paràgraf 8 de la LOREG, a la presa de possessió del càrrec de Regidor, 
mitjançant el jurament o promesa, d’acord amb la fórmula establerta per Reial 
Decret 707/1979. 
 
Acte seguit, es procedeix a la constitució de la Mesa d’Edat, formada pels Srs. 
EDUARD LÓPEZ ÁLVAREZ com a President, JAIME MUZAS MARCOS com a 
Vocal, i RAFEL JOSEP GARCIA JIMENEZ com a Secretari. 
 
Per part de la Sr. JAIME MUZAS MARCO, es nomena per ordre alfabètic els 
regidors electes, segons les certificacions de la Junta Electoral de zona, pel 
següent ordre: 
 

LLUÏSA BALTRONS MOLINA 
RICHARD GERALD BETHAM  
JOAN BERNAT PANÉ 
MÒNICA CUNILL OLIVAS 
JAUME DULSAT RODRIGUEZ 
CRISTIAN FERNANDEZ MADUEÑO 
MARC FUERTES GARCIA 
JOAN GOU CAMPAMAR 
PAULINO GRACIA MONTAÑEZ 
MIGUEL GRACIA MORENO 
JORDI HERNANDEZ GARCIA 
ANTONIO J. LORENTE ESTEPA 
JOSEP LLUIS LLIRINOS MORENO 
ENRIC MARTINEZ MAIZ 
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JORDI OROBITG SOLE 
ALBERT ROBERT RIBOT 
XAVIER RODRIGUEZ PACIOS 
CAROLINA RUIZ CARELLI 
JOSEP TEIXIDOR CHARLON 
JAIME MUZAS MARCOS 
EDUARD LOPEZ ALVAREZ 

 
Seguidament, es procedeix a la presa de possessió i es nomenen novament 
(aquest cop per part del Sr. Eduard López Álvarez) els regidors pel lliurament o 
promesa en el mateix ordre que abans. 
 
Els regidors varen fer el jurament o promesa, d’acord amb la fórmula següent: 
 

“Juro/prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment   les  
obligacions  del  càrrec  de   Regidor   de l'Ajuntament  de  Lloret  de 
Mar, amb  lleialtat  al  Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma  fonamental de l'Estat, així com les que comporta l'Estatut  
d'Autonomia de Catalunya.” 

 
Els regidors Srs. Joan Bernat Pané, Jaume Dulsat Rodriguez, Joan Gou 
Campamar, Josep Lluís Llirinós Moreno, Albert Robert Ribot i Josep Teixidor 
Charlon varen llegir aquesta mateixa fórmula, per imperatiu legal. 
 
Per la seva part, el Srs. Jordi Orobitg Solé, Miguel Gracia Moreno i Xavier 
Rodriguez Pacios va llegir aquesta mateixa fórmula, per imperatiu legal afegint 
diferents manifestacions que consten a la Videoacta: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150613 
 
En aquest moment, el President de la Mesa declara constituïda la nova 
Corporació de Lloret de Mar. 
 
Novament, el Secretari pren la paraula explicant la segona part de la sessió, 
tot dient que el contingut de l’art. 196 de la LOREG, estableix que seguidament 
es procedirà a l’elecció d’Alcalde i poden ser candidats els Regidors que 
encapçalen cada llista.  
 
Si en la votació algú obté majoria absoluta, en el cas de Lloret de Mar 11 o 
més en ser 21 regidors, aquest serà proclamat alcalde. Si això no passés 
llavors seria proclamat alcalde el regidor cap de la llista més votada en les  
passades eleccions. 
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El proclamat alcalde haurà de procedir a jurar o prometre el càrrec, segons 
estableix l’art. 18 del text refós de la Llei de règim local. I ja com alcalde, 
donarà la paraula als diferents caps de llista, de menor a major, segons els 
resultats del dia 24 de maig. 
 
Seguidament, es procedirà a nomenar pel Secretari als regidors, que faran la 
votació de forma secreta. Es farà el recompte per part dels integrants de la 
Mesa d’Edat, i un cop finalitzat aquest es proclamarà l’alcalde electe de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, qui haurà de procedir a fer el jurament o 
promesa del seu càrrec. 
 
Per tant, es procedeix a nomenar els regidors, un per un, per part del Sr. 
Secretari, i es realitza la votació mitjançant paperetes secretes, que són 
introduïdes a la urna corresponent. 
 
Efectuada la votació, es realitza l’escrutini que dóna el següent resultat: 
 

Vots emesos 21 
Vots vàlids 21 
Vots nuls 0 
Vots en blanc 3 
Vots a favor del Candidat 
JAUME DULSAT i RODRIGUEZ 

 
7 

Vots a favor del Candidat 
MARC FUERTES I GARCIA 

 
4 

Vots a favor del Candidat 
ENRIC MARTINEZ i MAIZ 

 
0 

Vots a favor del Candidat 
JORDI OROBITG i SOLÉ 

 
2 

Vots a favor del Candidat 
JORDI HERNANDEZ i GARCIA 

 
2 

Vots a favor del Candidat 
XAVIER RODRIGUEZ i PACIOS 

 
2 

Vots a favor del Candidat 
PAULINO GRACIA i MONTAÑEZ 

 
1 

 
El President de la Mesa d’Edat manifesta que no havent-se aconseguit per cap 
candidat la majoria absoluta, de conformitat a l’art. 196 de la LOREG, es 
proclama alcalde electe de l’Ajuntament de Lloret de Mar el Sr. Jaume Dulsat i 
Rodríguez, com a cap de la llista més votada el dia 24 de maig, que correspon 
a la candidatura de CIU. 
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Acte seguit, de conformitat al que disposa l’art. 18 del Reial Decret Legislatiu 
781/86, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de règim local, i 
40 del ROF, el Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez fa el següent jurament o promesa, 
per imperatiu legal: 
 

“Prometo,  per  la  meva consciència  i  honor,  complir fidelment   les   
obligacions  del   càrrec   d'Alcalde   de l'Ajuntament  de  Lloret  de Mar, 
amb  lleialtat  al  Rei,  i guardar i fer guardar la Constitució com a norma  
fonamental de l'Estat, així com les que comporta l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya.” 

 
Seguidament, per part del President de la Mesa d’Edat, es fa entrega de la 
vara de comandament al Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez com a nou Alcalde de 
Lloret de Mar. 
 
Pren la paraula el nou alcalde, Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez, dient bon dia a 
tothom, regidors, i a tots els regidors nous, benvinguts a la Corporació, a 
aquesta Sala de Plens, que és el lloc on es decideixen les qüestions més 
importants de la nostra Vila, de la nostra estimada Vila. 
 
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna la paraula als diferents caps de grup. 
 
Els discursos dels diferents caps dels grups municipals es troben enregistrats a 
la Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150613 
 
Finalitzades les intervencions, pel Sr. Alcalde es fa lliurament als nous regidors 
de la insígnia de la Corporació. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual, 
com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


