ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ

Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Sessió:

11 de juny de 2011
de 12 00 h a 20 30 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari de constitució de la Corporació
Ple 11/3

Complint allò que es disposa a l'article 195 i següents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general, es reuneixen al lloc i data indicats, prèvia convocatòria, els senyors
i senyores regidors proclamats electes per la Junta Electoral de Zona d'acord amb els resultats
de les eleccions que tingueren lloc el 12.5.2011 i de l escrutini general de 30.5.2011, assistits
pel secretari de la Corporació, senyor Carles Vives Agurruza, a l'objecte de celebrar la sessió
constitutiva de la nova Corporació.

Regidors presents:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sr. Flórido Dolcet Esteve
Sr. Lluís Obiols Capdevila
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Antonio de Pàdua Tomàs Roca
Sra. M. Concepció Ricart Aldomà
Sr. Miquel Tuneu García
Sr. Carles Vives Agurruza

secretari

FORMACIÓ DE LA MESA D'EDAT
Declarada oberta la sessió, es procedeix a constituir la Mesa d'Edat, integrada pels membres de
major i menor edat presents a l'acte, i de la que serà secretari el qui ho sigui de la Corporació,
segons es disposa a l'article 195.2 de la Llei 5/1985, quedant constituïda de la següent manera:
Regidor de major edat: Sra. M. Concepció Ricart Aldomà
Regidor de menor edat: Sr. Miquel Tuneu García
Secretari: Sr. Carles Vives Agurruza
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PRESA DE POSSESSIÓ DELS REGIDORS
La Mesa d'edat examina les credencials presentades, que es troben conformes, i constata la
personalitat dels assistents. Atès que han concorregut onze (11) regidors electes del total de
onze (11) dels proclamats, el president els invita a que exposin si els afecta alguna causa
d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació per la Junta Electoral
de Zona, del que resulta que cap ho és.
Cada regidor compleix el tràmit de jurament o promesa que es disposa al Decret 707/1979, de 5
d abril, en relació amb l article 108.8 de la LOREG, i d'acord amb allò que es disposa a l'article
195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, la Mesa d'Edat
declara constituïda la nova Corporació, que queda formada pels regidors indicats a
l'encapçalament.

ELECCIÓ I PROCLAMACIÓ D'ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ
Acte seguit es procedeix a l'elecció d'alcalde, i a tal fi, d'acord amb allò que disposa la
legislació vigent, es proclamen candidats a l'Alcaldia els regidors que encapçalen llurs llistes
respectives, i que s'assenyalen a continuació.
NOM
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Antonio de Pàdua Tomàs Roca

PARTIT O COALICIÓ
Convergència i Unió
Independents per Sort - Progrés Municipal

Tot seguit els Regidors assistents procedeixen a la votació a ma alçada.
Acabada la votació, la Mesa procedeix a l'escrutini, amb el següent resultat:
Vots emesos
Vots vàlids
Vots en blanc
Vots nuls

Onze (11)
Onze (11)
Cap (0)
Cap (0)

Vots a candidats:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Antonio de Pàdua Tomàs Roca

Vots: Vuit (8)
Vots: Tres (3)

Atès el resultat de l'escrutini, i essent onze (11) el nombre de regidors i sis (6) la majoria legal
absoluta, resulta electe el senyor Llàtzer Sibís Goset en primera votació, i el President de la
Mesa, d'acord amb allò que disposa la legislació vigent, el proclama alcalde. A requeriment de
la Mesa el senyor Llàtzer Sibís Goset manifesta l'acceptació del càrrec i, previ el compliment
del tràmit de jurament o promesa que es disposa al Decret 707/79, de 5 d abril, en relació amb
l article 108.8 de la LOREG, pren immediata possessió del mateix i passa a ocupar la
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Presidència.
Seguidament l Alcalde ordena al Secretari de l'Ajuntament que, d'acord amb el que es disposa a
l'article 36.2 del RD 2568/86, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les Corporacions locals, posi en coneixement de la Corporació l'Acta
d'Arqueig i l'Inventari de Béns, cosa que es fa, presentant els següents resums:

ACTA D'ARQUEIG EXTRAORDINARI
AJUNTAMENT DE SORT
ENTITAT
COMPTE
DESCRIPCIÓ
SALDO
CAIXA CORPORACIÓ
Metàl·lic
2.932,30
CAIXA CORPORACIÓ
Valors
0,00
LA CAIXA
2100.0043.99.0200017019
CC 0043
111.150,99
LA CAIXA
2100.3618.22.0200055696
CC 3618
6.655,39
CATALUNYA CAIXA
2013.0632.47.0200007823
CC
315.366,58
LA CAIXA
2100.0043.97.0200218533
Campionat Món 29.279,88
185.864,95
BBVA
0182.5938.97.0200251252
Antic BCL
LA CAIXA
2100.3618.72.2200070203
Recaptació
29.041,17
LA CAIXA
2100.0043.92.0200218420
Plans ZP
174.358,80
BBVA
0182.5938.93.0201504454
Crèdit piscina 6 0 1 .1 4 6 ,8 4
BBVA
0182.3254.66.0010004366
Polisportiu
38.941,35
CATALUNYA CAIXA
2013.0632.46.0200412894
Camí Llibertat
21.220,82
LA CAIXA
2100.0043.98.0200181825
Crèdit
3.112,30
BANC SANTANDER CENTRAL H.0049.2596.52.2494062928
Parcs
49,31
CATALUNYA CAIXA
2013.0632.47.0200438446
Museu Pastor
1.925,23
LA CAIXA
2100.3618.73.2200078291
Llar d'Infants
56.572,14
LA CAIXA
2100.3618.77.2200104908
Llar Inf. Impostos 20.133,64
CATALUNYA CAIXA
2013.0632.41.0200289832
La Solana
21.555,44
BANC SANTANDER CENTRAL H.0049.2596.51.2514059913
CC
2.750,60
1.622.057,73

PATRONAT MUNICIPAL TORRENTILL
BANC SANTANDER CENTRAL H.0049.2596.59.2814060750
P.M.Torrentill
LA CAIXA
2100.0043.97.0200221111
P.M.Torrentill
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PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS
LA CAIXA
LA CAIXA

TOTAL GENERAL

2100.3618.73.2200078291
CC Llar Inf.
2100.3618.77.2200104908
Llar impostos

56.572,14
20.133,64
76.705,78

1.649.799,22

INVENTARI DE BÉNS
RESUM
ACTIU
Ajuntament
P.M. Torrentill
P.M. Llar d'Infants
TOTAL ACTIU CONSOLIDAT
PASSIU
Ajuntament
P.M. Torrentill
P.M. Llar d'Infants
TOTAL PASSIU CONSOLIDAT
RESULTAT CONSOLIDAT

3.678.740,57
56.881,89
49.350,90
3.784.973,36

-1.452.480,35
0,00
0,00
-1.452.480,35
2.332.493,01

TORN DE PARAULES
L alcalde cedeix la paraula al senyor Tomàs, que desitja que la nova Corporació pugui assolir
els seus objectius, mentre que el seu Grup mantindrà des de l oposició una actitud vigilant de la
transparència i de què allò que es faci sigui el millor per a la població, sempre amb actitud
positiva.
El senyor Alcalde pren la paraula per agrair les seves paraules al senyor Tomàs i als seus
companys el seu suport i, esmentant la frase del president Pujol El món és el món , es demana
quin ha de ser el paper de Sort, una població petita i sense gaires recursos, en uns canvis que
estan per definir després d una etapa de progressió espectacular i en un període de greus
dificultats al conjunt de la societat, expressant el convenciment que l Ajuntament ha d estar al
servei dels ciutadans i constituir un revulsiu a la societat amb apostes de futur com les
expressades durant el període electoral, la potenciació del turisme cultural i de natura com a
impulsors del sector turístic, les energies renovables que poden proporcionar noves ocupacions,
la modernització de les infraestructures com a suport de la societat, que cal adequar-se en cada
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cas a les nostres necessitats sense complexos, i advertint que res no s obté sense esforç, i
eficàcia, per la qual cosa demana als seus companys la màxima responsabilitat, entrega,
confiança, voluntat i encert, fa un esment als tres alcaldes que l han precedit en el càrrec i que
els acompanyen en aquest acte, i fa un record molt sentit del senyor Rafel, Quico, que també
fou alcalde i ha mort recentment.

No havent més assumptes a tractar, l'alcalde aixeca la sessió i, com a secretari, estenc aquesta
acta amb el seu vistiplau a fi que constin el que s'hi ha tractat i els acords presos.

Vist i plau
L'alcalde
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