ACTA DE LA SESSIO NUM. 4/2019
SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
A Llavorsí, essent les 12 hores del dia 15 de juny de 2019, es reuneixen a la Sala d’actes d'aquest
Ajuntament les persones següents:
Marc Barrufet Grau, Jordi Fillet Carrera, Montse García Martín, Conxita Lozano López, Joan Ordi
Gomà, Eva Suils Frade i Josep Vidal Bringué, que son les set persones que han estat proclamades
regidors/es electes, per les llistes electorals de FEM MUNICIPI-VIU LLAVORSÍ-ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA ACORD MUNICIPAL (FM-VLL-ERC-AM) i JUNTS PER
CATALUNYA (JxCAT) de l’Ajuntament de Llavorsí per la Junta Electoral de Zona de Tremp com
a resultat de les eleccions locals celebrades el passat dia 26 de maig de 2019, assistits del
sotasignant secretari de la Corporació, Jordi Viñas Barceló, a l’objecte de celebrar la sessió
constitutiva de l’Ajuntament segons preveu l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general.
El secretari comença per llegir el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, del
règim electoral general que regulen la constitució dels ajuntaments i l’elecció d’alcalde.

1. FORMACIÓ DE LA MESA D'EDAT
Es forma la Mesa d’edat constituïda per Montse García Martín i Marc Barrufet Grau, regidora/or de
major i menor edat, ocupant la Presidència la primera i actuant de secretari de la Mesa el secretari
de la Corporació.

2. PRESENTACIÓ DE CREDENCIALS I DE DECLARACIONS D'INTERESSOS I
PATRIMONI
L’acta de proclamació de candidats/es amb l’escrutini definitiu dels resultats de les esmentades
eleccions emesa per la Junta Electoral de Zona de Tremp es resumeix com segueix:
Nombre d’electors:
Nombre de votants:
Nombre de vots a candidatures:
Nombre de vots en blanc:
Nombre de vots vàlids:
Nombre de vots nuls:

286
262
256
3
259
3

Vots obtinguts per FM-VLL-ERC-AM: 203
Vots obtinguts per JxCAT:
53

D’acord amb aquest resultat, el nombre de regidors/es que corresponen a cada candidatura, és:
Regidors/es obtinguts per FM-VLL-ERC-AM: 6
Regidors/es obtinguts per JxCAT:
1
Aquests regidors/es per l’ordre de la seva elecció son:
Josep Vidal Bringué, per FM-VLL-ERC-AM
Eva Suils Frade, per FM-VLL-ERC-AM
Jordi Fillet Carrera, per FM-VLL-ERC-AM
Joan Ordi Gomà, per JxCAT
Marc Barrufet Grau, per FM-VLL-ERC-AM
Montse García Martín, per FM-VLL-ERC-AM
Conxita Lozano López, per FM-VLL-ERC-AM
Examinades per la Mesa d’edat les respectives credencials presentades i comprovada la identitat
dels assistents, es constata que assisteixen els/les set regidors/es electes.
Seguidament, i en compliment del que disposa l'art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, es comprova que han estat presentades les respectives declaracions
de causes de possible incompatibilitat i activitat i de béns patrimonials.

3. PRESA DE POSSESSIÓ I JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS/ES ELECTES
Tot seguit, per ordre de la Presidenta de la Mesa d’edat, el secretari pren el jurament o promesa als
regidors/es electes seguint l’ordre de la seva elecció segons la fórmula que estableix el RD
707/1979, d'1 d’abril de 1979:
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
de Regidor municipal de l’Ajuntament de Llavorsí amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat.”
-Josep Vidal Bringué ho promet per imperatiu legal i a continuació diu: “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.”
-Eva Suils Frade ho promet per imperatiu legal i a continuació diu: “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.”
-Jordi Fillet Carrera ho promet per imperatiu legal i a continuació diu: “per la República Catalana i
pels veïns i veïnes del municipi de Llavorsí”
-Joan Ordi Gomà ho jura.

-Marc Barufet Grau ho promet per imperatiu legal i a continuació diu: “per la República Catalana i
per l’autèntica democràcia”.
-Montse Garcia Martín ho promet per imperatiu legal.
-Conxita Lozano López ho promet per imperatiu legal i a continuació diu: “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.”

4. CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT
La Presidenta de la Mesa declara constituït l'Ajuntament

5. ELECCIÓ D’ALCALDE
Seguidament té lloc l’elecció d’alcalde seguint el procediment establert per l’article 196 de la Llei
Orgànica del règim electoral general.
Només es presenta com a candidat Josep Vidal Bringué, que encapçala la llista de FM-VLL-ERCAM.
A proposta de la Presidència de la Mesa, per unanimitat s’acorda fer la votació de forma ordinària.
A continuació se sotmet a votació amb el següent resultat: SIS VOTS A FAVOR DE TOTS ELS
REGIDORS/ES DEL SEU GRUP I ABSTENCIÓ DEL REGIDOR DE JxCAT.
Atès que JOSEP VIDAL BRINGUÉ, cap de la llista de FM-VLL-ERC-AM ha obtingut la majoria
absoluta dels vots dels regidors, d’acord amb el que disposa l’art. 196.c) de la LOREG, és
PROCLAMAT ALCALDE ELECTE D’AQUEST AJUNTAMENT.

6. PRESA DE POSSESSIÓ I JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC D'ALCALDE
L’alcalde electe, manifesta que accepta el càrrec per al qual ha estat elegit. Per indicació de la
Presidenta de la Mesa, el secretari li pren el jurament o promesa segons la fórmula esmentada
establerta pel RD 707/1979, d'1 d’abril de 1979:
“Josep Vidal Bringué, jures o promets, per la teva consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Llavorsí amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.”
Respon: “per imperatiu legal, ho prometo”. A continuació l’Alcalde electe rep de Marc Barrufet la
vara que simbolitza el comandament de l’Ajuntament i passa a presidir la sessió.

7. ARQUEIG EXTRAORDINARI DELS FONS DE LA CORPORACIÓ I INFORMACIÓ
SOBRE L'INVENTARI DEL SEU PATRIMONI
D'acord amb el que disposa l'art. 36.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre i d'ordre de l'Alcalde, el secretariinterventor presenta els justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de la Corporació,
i de la SMDELL, SL, dipositats a la caixa municipal i en entitats bancàries amb el següent resum:
Fons als comptes de l’Ajuntament:
CAIXABANK compte
CAIXABANK compte
BBVA compte
BBVA compte
CAIXA CORPORACIO
TOTAL
Fons als comptes de la SMDELL, SL:

ES05-2100-0228-4101-0000-1547:
ES53-2100-0228-4602-0000-0454:
ES17-0182-5938-9202-0002-1026:
ES41-0182-5938-9502-0025-0822:

CAIXABANK compte
TOTAL

ES40-2100-0228-4802-0004-5889:

TOTAL CONSOLIDAT

€
618.668,99
230.159,31
914,74
28.547,42
311,70
878.602,16

63.315,07
63.315,07
941.917,23

S'aixeca acta d'aquest arqueig que signen l'Alcalde entrant i sortint, i el secretari-interventortresorer.
A continuació, el secretari-interventor informa que al darrer Inventari General consolidat dels béns
i drets d’aquest Ajuntament, aprovat pel Ple, hi consten tots els béns, tant els de domini públic com
els patrimonials i els drets i els valors mobiliaris segons preveu l'art. 206 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, excepte els adquirits més recentment, i que està a
disposició de tots els regidors per a la seva consulta.
La Corporació es dóna per assabentada.

8. SALUTACIÓ DE L’ALCALDE ELECTE
L'Alcalde pronuncia els següents mots de salutació.
“Com bé sabeu, avui agafo una responsabilitat que em fa molta il·lusió, a la vegada que molt
respecte.
Tant els meus companys com jo, acceptem l’encàrrec que els veïns ens han fet i esteu ben segurs de
que administrarem els interessos del nostre municipi amb molta dedicació i esforç.
Farem una gestió transparent i participativa, perquè tothom pugui dir-nos les seves idees.
Em comprometo a fer realitat aquest projecte tenint com a prioritat el benestar de les persones de
tot el municipi i el diàleg amb tothom com no se fer d’altra manera.
Vull agrair a tots els regidors de la nostra formació el poder estar aquí avui per segona vegada i els
emplaço a tots ells a treballar per a tothom.
I, per acabar, donar les gràcies de tot cor per la vostra assistència a aquest acte.
¡ VISCA LLAVORSÍ I VISCA CATALUNYA ¡”

I, essent les dotze hores i trenta minuts, l'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc
aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
L'alcalde electe

Jordi Viñas Barceló

Josep Vidal Bringué

