ACTA DE 5 DE JULIOL DE 2018 DE SESSIÓ PÚBLICA
EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOBERA

Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinària
Número: 7/2018
Data: 5 de juliol de 2018
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Horari: 16:00 hores a 16:25 hores
Hi assisteixen:
Gerard Barcons Torra – Alcalde accidental grup municipal ERC –
Jaume Badia Satorra – Regidor grup municipal ERC –
Maria Dolors Caelles Colell – Regidora del grup municipal ERCDomènech Vendrell Vila – Regidor del grup municipal CIU –
Joan Vendrell Segués – Regidor del grup municipal CIUMeritxell Sorribes Segura, secretària-interventora accidental de l’Ajuntament de
Llobera.
Essent el dia i hora assenyalats i feta la prèvia convocatòria, es reuneixen els
components de l’Ajuntament que es detallen, sota la Presidència de l’Alcalde
accidental Gerard Barcons Torra.

El President obre la sessió i es tracten els següents assumptes:

1. Presa de possessió de la regidora Maria Dolors Caelles Colell.
Amb motiu del lamentable decés de l’alcalde d’aquest Ajuntament, l’il·lustríssim
senyor Josep Colell i Solé, és necessari el cobriment de la seva vacant pel
procediment legalment establert.
La Sra. Maria Dolors Caelles Colell, la següent candidata en número de vots a
les eleccions municipals de l’any 2015, ha presentat davant el ple de l’Ajuntament
la credencial expedida per la Junta Electoral Central i el Document Nacional
d’Identitat.
Un cop comprovada la credencial, se li comunica per part de la secretàriainterventora accidental que si li afecta alguna de les causes d’incompatibilitat
previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles
202 i 203 o altra legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment,
a la qual cosa la Sra. Maria Dolors Caelles respon que no li afecta cap de les
mencionades causes d’incompatibilitat.

Seguidament no havent causa d’incompatibilitat es procedirà a la formulació del
jurament o promesa d’acatament de la Constitució legalment exigit, pel qual es
convida la regidora a posar-se dempeus i es procedeix a la lectura de la fórmula
legal de jurament, als efectes de què respongui: “si ho juro o si ho prometo”
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Llobera amb
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya."
La Sra. Maria Dolors Caelles respon “sí, ho prometo, per imperatiu legal”,
amb la qual cosa queda formalitzada la presa de possessió del càrrec de
regidora de l’Ajuntament de Llobera.

2. Elecció de l’alcalde de l’Ajuntament de Llobera
Seguidament es procedeix a l’elecció del nou Alcalde de Llobera, de conformitat
amb el procediment previst per l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, mitjançant el procediment de votació secreta, és a dir,
mitjançant la fórmula de votació a través de paperetes per cada regidor, que es
dipositaran a l’urna, sent escollit alcalde el candidat que obtingui la majoria
absoluta en la primera votació.
Per part de la secretària-interventora accidental es comunica als regidors que
tots poden presentar la seva candidatura, i ha continuació se’ls hi pregunta quins
d’ells volen fer-ho.
El regidor Gerard Barcons Torra presenta la seva candidatura, la qual queda
proclamada.
A continuació té lloc la votació, i una vegada realitzat l'escrutini de les paperetes
dipositades, aquest dóna el resultat següent:
— Vots a favor de Gerard Barcons: 4
— Vots en blanc: 1
Per majoria absoluta dels vots, queda proclamat Alcalde de l'Ajuntament de
Llobera, el Regidor senyor Gerard Barcons Torra.
Per part de la secretària-interventora se li pregunta al Sr. Gerard Barcons si
accepta el càrrec d'Alcalde de Llobera, a la qual cosa el Sr. Gerard Barcons
respon que sí accepta.
Seguidament es procedeix a la formulació del jurament o promesa d’acatament
de la Constitució legalment exigit, pel qual es convida al Sr. Gerard Barcons a
posar-se dempeus i es procedeix a la lectura de la fórmula legal de jurament, als
efectes de què respongui: “si ho juro o si ho prometo”.

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Llobera amb
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya."
El Sr. Gerard Barcons Torra respon “sí, ho prometo, per imperatiu legal”,
amb la qual queda formalitzada la presa de possessió del càrrec d’alcalde
de l’Ajuntament de Llobera.
A continuació, el senyor Alcalde dirigeix unes paraules als assistents en record
de l’anterior alcalde de l’Ajuntament, l’il·lustríssim Sr. Josep Colell i Solé.

No existint més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió, essent
les quatre hores i vint-i-cinc minuts de la tarda, de la qual s’estén la present acta,
que una vegada llegida i trobada conforme la signa amb mi l’alcalde.
L’ALCALDE

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

