ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ

Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Sessió:

16 de juny de 2007
de 2000 h a 2030 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari de constitució de la Corporació
Ple 07/4

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 27.5.2007 i de l escrutini general de 30.5.2007, 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. Agustí López i Pla
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Josep Colom Prió
Sra. Sílvia Prat Gallart
Sr. Marc Faurat Rafel
Sr. Lluís Juangran Canut
Sr. José Luis Meneses González

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: Sr. José Luis Meneses González
Regidor de menor edat: Sr. Marc Faurat Rafel
Secretari: Sr. Carles Vives Agurruza

PRESA DE POSSESSIÓ DELS REGIDORS
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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
PARTIT O COALICIÓ
Sr. Agustí López i Pla
Convergència i Unió
Sr. Marc Faurat Rafel
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Sr. José Luis Meneses González Independents per Sort - Progrés Municipal
Tot seguit els Regidors assistents procedeixen a la votació secreta, dipositant el seu vot a la urna
preparada a tal fi.
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. Agustí López i Pla
Sr. Marc Faurat Rafel
Sr. José Luis Meneses González

Vots: Vuit (8)
Vots: Dos (2)
Vots: Un (1)

Atès el resultat de l'escrutini, i essent onze (11) el nombre de regidors i sis (6) la majoria legal
absoluta, resulta electe el Sr. Agustí López i Pla 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 Sr. Agustí López i Pla 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
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l article 108.8 de la LOREG, pren immediata possessió del mateix i passa a ocupar la
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
Caixa de la Corporació * metàl·lic
1.330,15
Caixa de la Corporació * valors
65.226,91
Caixa de Pensions * CC Of. 0043
145.425,29
Caixa de Pensions * CC Of. 3618
1.552,61
BSCH * CC
861,98
Caixa de Catalunya * Cte. Crèdit
70.426,25
Banc Crèdit Local * CC
21.130,37
Caixa de Pensions * Cte. Recaptació
231,52
BBVA * CC
2.247,43
BBVA * Polisportiu
1.129,21
Caixa de Catalunya * Camí Llibertat
3.624,28
Caixa de Pensions * Cte. Crèdit
2.578,38
BSCH * Parcs
12.159,70
Bancaixa * CC
4,72
BSCH * Op.Tresoreria
41.891,65
Caixa de Catalunya * Museu del Pastor
1.964,75
Caixa de Catalunya * La Solana
21.466,89
Caixa de Catalunya * Inversions
215.156,21
________________
TOTAL
613.408,30

PATRONAT MUNICIPAL TORRENTILL
BSCH

0,00
________________
TOTAL

0,00

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS
Caixa de Pensions

11.891,87
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________________
11.891,87

TOTAL
TOTAL GENERAL

625.300,17

INVENTARI DE BÉNS
AJUNTAMENT DE SORT
Béns de servei públic
Béns comunals
Béns patrimonials
Béns en cessió
TOTAL ACTIU

Préstecs
TOTAL PASSIU
RESULTAT

2.625.281,61
123.808,49
691.496,50
177.661,00
_________________
3.618.247,60

-381.548,48
_________________
-381.548,48
3.236.699,12
=================

PATRONAT MUNICIPAL TORRENTILL
Béns de servei públic
TOTAL ACTIU

20.881,89
_________________
20.881,89

TOTAL PASSIU
RESULTAT

0,00
20.881,89
=================

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS
Béns de servei públic
TOTAL ACTIU

24.350,90
_________________
24.350,90

TOTAL PASSIU

0,00
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RESULTAT

24.350,90
=================

TOTAL CONSOLIDAT ACTIU

3.663.480,39

TOTAL CONSOLIDAT PASSIU

-381.548,48

RESULTAT CONSOLIDAT

3.281.931,91

TORN DE PARAULES
L Alcalde cedeix la paraula al senyor Meneses, que indica que les seves primeres paraules són
per expressar emocions, il·lusió i orgull per assumir responsabilitats i treballar durant els
propers 4 anys amb el Grup que li ha donat suport; agraeix a les persones que els han atès, a
l equip amb què han treballat i al PSC, i expressament al President Montilla, al Conseller Llena
i al Delegat Orrit, a la seva família per la seva comprensió i recolzament; també diu que la
voluntat dels veïns s ha expressat i que l Alcalde disposa d un ampli suport, però que Sort són
més que 2000 persones, i ha de ser l Alcalde de tots, que ningú se senti exclòs per la seva opció
política, per les seves idees, procedència o condicions; manifesta que l objectiu de la política és
organitzar la convivència i millorar el que ens envolta, que el seu Grup treballarà per a això, i
exposa el seu convenciment de que si l Alcalde està obert al diàleg i estimula la participació
entre tots ho lograrem; que l Alcalde ha pres possessió del càrrec, però no és dipositari de totes
les idees, que tindrà el seu suport si és per millorar la qualitat de vida dels veïns, i si no
s oposarà amb fermesa; també indica als veïns que, com diu el filòsof Savater, ningú es pot
desentendre de la política, atès que es tracta de deixar als fills un món millor; finalitza
expressant el seu agraïment per l atenció prestada a les seves paraules.
L Alcalde dóna la paraula al senyor Faurat, que comença agraint als electors que van donar el
seu vot a la candidatura que ell encapçalava les darreres eleccions municipals, expressa que
durant els propers 4 anys la voluntat del seu Grup és treballar per Sort, que estan oberts a
qualsevol col·laboració, fins i tot a assumir alguna delegació de competències o regidoria, i que
aniran treballant.
El senyor Alcalde pren la paraula per mostrar el seu agraïment als veïns que ens acompanyen,
dient que és la cinquena vegada que pren possessió del càrrec d Alcalde, i que cada vegada
experimenta emoció i nervis; que ara fa una setmana va fer un discurs de cap al President de
la Generalitat, Hble. Sr. José Montilla, però que avui és un discurs més difícil; esmenta que el
primer pensament que li ve al cap és la feina desinteressada dels regidors del mandat que avui
s exhaureix, i agraeix el to de les paraules dels senyors Meneses i Faurat, que no és un
agraïment rutinari; que ser regidor i exercir les responsabilitats de la gestió pública a un
ajuntament petit comporta riscos, incomprensions, desavinences, i tot plegat de vegades es fa
difícil de suportar pel regidor o alcalde, i així és ben just valorar i agrair aquestes tasques,
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aquestes gestions que sempre s han fet a fi de bé pel municipi de Sort de forma altruista i
sempre amb la fidelitat d aquestes persones en els que ara fa 4 anys diferents col·lectius van
dipositar la seva confiança; declara un record especial i ben sincer per dos companys que l han
acompanyat des de que l any 1991 va signar un compromís, un contracte de servei públic amb
la gent de Sort i dels poblets del municipi; manifesta que en segon lloc expressa un agraïment
profund a tots els ciutadans que han fet confiança a la seva candidatura a les darreres eleccions
municipals, als companys amb els que han construït un equip sòlid i il·lusionat, a tota la gent
que potser sense donar la seva confiança els han aportat consells, suggeriments, crítiques a
voltes vehements, tant se val, que encaixar crítiques és part de la feina pública, i que ben segur
que aquest tret és el que més diferencia l administració municipal, els ajuntaments, d altres
administracions públiques més allunyades, més enlairades; que aquí rau un dels compromisos
que en aquest acte adquireix el seu grup municipal i ell mateix com a alcalde, governar tot
cercant objectius difícils d assolir a surt termini, com ara la millora de la carretera N-260 entre
Sort i la Seu d Urgell, governar amb intensitat perseguint la millora de serveis o implantar nous
serveis públics, com ara l ampliació del col·legi de primària i de la residència d avis, l impuls
d habitatges protegits, la piscina coberta, governar el dia a dia, els petits conflictes, les petites
mancances; i tot això essent sensibles a les diversitats socials i polítiques que es manifesten a un
municipi tan gran en extensió i amb tan poca població; també demana la col·laboració dels
regidors de l oposició en comissions específiques per a assumptes com l immigració, juntament
amb tècnics del Consell Comarcal i de l Ajuntament, com l abaratiment del preu del transport
públic i les capes socials amb problemes; que en base a la participació de l oposició a aquestes
comissions reflexionaran i els podran oferir responsabilitats; considera que els regidors de
l oposició no estan només obligats a aportar sensibilitats i polítiques, sinó que sobretot als
pobles petits els partits polítics són eines, en el nostre cas per obtenir coses per Sort, i que ells
també tenen l obligació d utilitzar aquesta palanca; posa com a exemple d actuació equivocada
el vot del PSOE al Congrés en contra de la restitució del Jutjat de Sort; expressa als ciutadans
que no serà només l activitat d onze persones dos mesos abans de les eleccions, que ara es
buscaran les coincidències amb tots per posar-se al davant de la màquina; finalitza la
intervenció donant les gràcies als assistents i demanant la col·laboració de tothom, refermant el
compromís del seu grup en el treball intens i adreçat a objectius concrets, amb lleialtat a les
altres administracions i institucions tal com va quedar palès a la visita del President Montilla, i
desitjant una bona feina a la nova corporació.

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

6

PLE 2007-04 = 16 juny 2007 (De constitució)

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

