ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA NOVA CORPORACIÓ

Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Expedient:
Sessió:

13 de juny de 2015
de 12 00 h a 20 35 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari de constitució de la Corporació
G-18/15
Ple 15/5

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 24.5.2015 i de l’escrutini general de 27.5.2015,
assistits pel secretari de la Corporació, senyor Carles Vives Agurruza, a l'objecte de celebrar
la sessió constitutiva de la nova Corporació.

Regidors electes presents:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Josep M. Rabasa Andorrà
Sr. Flórido Dolcet Esteve
Sr. Pere Jordi Sabaté Zabay
Sr. Raimon Monterde Alberich
Sr. Aitor Soto Martín
Sra. M. Magdalena Barbero Mora
Sr. Jordi Gasia Perna
Sr. Baldo Farré Serrat
Sr. Pere Bàscones Navarro
Sr. Carles Vives Agurruza

secretari

Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01
02
03
04
05
06

Formació de la mesa d'edat
Presa de possessió dels regidors
Elecció i proclamació d'alcalde i presa de possessió
Acta d'arqueig extraordinari
Inventari de béns
Torn de paraules

FORMACIÓ DE LA MESA D'EDAT
Declarada oberta la sessió, es procedeix a constituir la Mesa d'Edat, integrada pels membres
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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. Flórido Dolcet Esteve
Regidor de menor edat: Sr. Baldo Farré Serrat
Secretari: Sr. Carles Vives Agurruza

PRESA DE POSSESSIÓ DELS REGIDORS
La Mesa d'edat examina les credencials i les declaracions de béns i d’incompatibilitats
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, afegint en
alguns casos l’esment “per imperatiu legal” i en tots 11 casos la fórmula proposada per l’AMI
o la CUP, la Mesa d'Edat declara constituïda la nova Corporació, que queda formada pels
regidors electes 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. Raimon Monterde Alberich

PARTIT O COALICIÓ
CiU Convergència i Unió
FM Fem Municipi

Tot seguit els regidors assistents procedeixen a la votació per a l'elecció d'alcalde.
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:
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Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Raimon Monterde Alberich

Vots: Cinc (5)
Vots: Sis (6)

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 Raimon Monterde Alberich 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 Raimon Monterde Alberich 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 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
CAIXA CORPORACIÓ
CAIXA CORPORACIÓ
LA CAIXA
LA CAIXA
CATALUNYA CAIXA
LA CAIXA
BBVA
CATALUNYA CAIXA
LA CAIXA
LA CAIXA
BBVA
BBVA
LA CAIXA
BANC SANTANDER CENTRAL H.
LA CAIXA
BANC SANTANDER CENTRAL H.

COMPTE

DESCRIPCIÓ
Metàl·lic
Valors
2100.0043.99.0200017019 CC 0043
2100.3618.22.0200055696 CC 3618
2013.0632.47.0200007823 CC
2100.0043.97.0200218533 Campionat Món
0182.5938.97.0200251252 Antic BCL
2013.0632.42.0700237422 Dipòsit a termini
2100.3618.72.2200070203 Recaptació
2100.0043.92.0200218420 Plans ZP
0182.5938.93.0201504454 Crèdit piscina
0182.3254.66.0010004366 Polisportiu
2100.0043.98.0200181825 Crèdit
0049.2596.52.2494062928 Parcs
2100.3618.79.2200110745 C.recaptador
0049.2596.51.2514059913 CC
TOTAL

SALDO
3.320,29 €
301.022,58 €
44.127,95 €
60.593,79 €
97.384,89 €
599,17 €
185.082,51 €
700.000,00 €
119.890,21 €
174.727,89 €
6.770,53 €
11.469,95 €
12.701,10 €
0,00 €
0,00 €
17.655,65 €
1.735.346,51 €

PATRONAT MUNICIPAL TORRENTILL
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BANC SANTANDER CENTRAL H. 0049.2596.59.2814060750 P.M.Torrentill
2100.0043.97.0200221111 P.M.Torrentill
LA CAIXA
TOTAL

4.606,73 €
944,95 €
5.551,68 €

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS

LA CAIXA
LA CAIXA

2100.3618.73.2200078291 Llar d'Infants
2100.3618.77.2200104908 Llar Inf. Imposto
TOTAL
SALDO TOTAL ALS COMPTES MUNICIPALS

17.288,15 €
13.593,06 €
30.881,21 €
1.649.799,22 €

INVENTARI DE BÉNS
RESUM
Béns de domini públic
Béns comunals
Béns patrimonials
Béns en cessió i revertibles
Emprèstits i deute local

5.952.449,24 €
181.652,75 €
367.667,70 €
1.502.700,46 €
858.360,06 €

TORN DE PARAULES
L’alcalde pren la paraula per donar les gràcies als nombrosos assistents a aquest acte, desitjant
que voldria que la Sala de Plens fos sempre tan plena. Indica que si fa dos anys li haguessin
dit que avui hauria promès el càrrec d’alcalde de Sort no ho hauria cregut, declarant que la
presentació de la candidatura que ell encapçala ha estat una decisió molt pensada.
Tranquil·litza als veïns que puguin estar inquiets amb el nou govern municipal, manifestant
que darrera hi ha més d’un any de treball que ja ha donat fruit, tot dient que està clar que
volen introduir canvis, però que seran progressius i consultats amb el veïnat, de manera que
no siguin només del grup de govern sinó que volen que tota la població participi activament.
Manifesta que vol ser un alcalde per a tots i que tots se sentin representats. Considera que Sort
és un municipi amb molt potancial, que cal explotar amb responsabilitat. Confessa que el seu
fill li va preguntar Seràs alcalde? Ell va respondre Segurament si, i el seu fill li va dir Et dono
idees, i que les ha escoltat, i creu que seguint aquest camí Sort és imparable. Sobre la
candidatura de CiU indica que els estén la seva ma, i que sempre que vulguin participar
activament ho podran fer.
El senyor Farré pren la paraula per donar les gràcies a tothom, concretament 220 gràcies (N.B.
referència als vots obtinguts per la seva candidatura), i subscriu les paraules de l’alcalde.
Indica que governaran per a tot el municipi, però que tothom ha de participar, perquè és un
dret i un deure. Admet que algú pot pensar que l’escollit no és el millor govern, però que en
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definitiva serà el que vulguem entre tots i que es tracta de dos formacions joves que
necessitaran l’ajut de tothom. Finalitza dient que d’aquí al 27 de setembre hi ha molta feina a
fer, i conclou amb un Visca a la Terra i el Poble.
El senyor Sibís pren la paraula per desitjar ànim i sort al nou grup de govern, indicant que
cadascú assumirà la seva posició per afrontar el futur, molt especialment les eleccions del 27
de setembre i les eleccions al Congrés. Els desitja fortuna en la presa de decisions i que ens
deparin les expectatives creades. Pel que fa al seu grup diu que, en tant que força més votada
però a l’oposició i partint de la discrepància, valoraran el camí a fer i el compromís, indicant
el valor de l’oposició perquè hi hagi democràcia, i que tant en projectes existents com en els
que es vulguin posar en marxa trobaran en el grup de CiU una actitud oberta. Posa de
manifest que en els pactes signats entre Fem Municipi i la CUP que s’han fet públics hi han
compromisos per temes concrets, i que vetllaran pel seu compliment tot oferint la seva ajuda.
Posa en valor la feina de tots els alcaldes i regidors municipals que al llarg dels temps han
dedicat el seu esforç sense remuneració a les tasques municipals, i fa un prec especial de
consideració als treballadors de la Casa, tots ells implicats en el seu bon funcionament. Dóna
novament ànims al grup de govern i desitja que la col·laboració sigui un fet des d’ara.

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

Raimon Monterde Alberich
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