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SESSIÓ DEL PLE PER CONSTITUIR LA CORPORACIÓ I ELEGIR L’ALCALDE/ESSA.

DIA 15 DE JUNY DEL 2019.
El Pla de Sant Tirs, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, essent les dotze hores i deu
minuts del dia quinze de juny del dos mil dinou, concorren els regidors i regidores electes en
les eleccions locals celebrades el dia vint-i-sis de maig del 2019
La sotasignada Secretària de l’Ajuntament obre l’acte i llegeix el que es transcriu:
“Els (7) set regidors i regidores electes, per ordre alfabètic dels cognoms, són: el Sr. Jordi
Cadena Noves, el Sr. Miquel Caminal Cerdà, el Sr. Bernabé Fernández Hernando, la Sra.
Josefina Lladós Torrent, el Sr. Andreu Marsà Viles, la Sra. Neus Ramos Martín i la Sra.
Inmaculada Salvadó Caminal.
D’acord amb el que disposen els art. 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, i 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, ES
CONSTITUEIX LA MESA D’EDAT, que queda formada pel regidor electe de major edat, Sr.
Bernabé Fernández Hernando com a President, per la regidora electa de menor edat, Sra.
Neus Ramos Martín com a Vocal, i per mi mateixa com a Secretària de la Corporació.”
COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS: la Mesa d’Edat procedeix a comprovar les
credencials dels regidors i regidores electes, d’acord amb les certificacions trameses per la
Junta Electoral de Zona.
PROMESA O JURAMENT DELS REGIDORS I REGIDORES I DECLARACIÓ DE
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ: “després d’haver comprovat les credencials, s’ha
de procedir a la promesa o jurament dels regidors i regidores electes, de conformitat amb el
Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de
càrrecs o funcions públiques.”
El Sr. President llegeix la fórmula:
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR/REGIDORA AMB
LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA
FONAMENTAL DE L’ESTAT?”

La Secretària nomena els regidors i regidores electes per ordre alfabètic per tal que responguin
a la pregunta:
Sr. Jordi Cadena Noves, respon: SI
Sr. Miquel Caminal Cerdà, respon: per la llibertat dels presos polítics i preses polítiques, pel
retorn dels exiliats i exiliades, per la República Catalana, per imperatiu legal prometo
Sr. Bernabé Fernández Hernando, respon: per la llibertat dels presos polítics, pel retorn dels
exiliats, per la República Catalana, per imperatiu legal prometo
Sra. Josefina Lladós Torrent, respon: ho prometo per imperatiu legal, i prometo seguir
treballant per la independència de Catalunya, per la llibertat dels presos polítics i pel retorn
dels exiliats
Sr. Andreu Marsà Viles, respon: ho prometo per imperatiu legal
Sra. Neus Ramos Martín, respon: prometo per imperatiu legal
Sra. Inmaculada Salvadó Caminal, respon: prometo per imperatiu legal
El President de la mesa, Sr. Bernabé Fernández Hernando, manifesta que QUEDA
CONSTITUÏDA LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, PELS SEGÜENTS MEMBRES:
Sr. Jordi Cadena Noves, de Compromís x Ribera d’Urgellet-Candidatura de Progrés (CxRUCP)
Sr. Miquel Caminal Cerdà i Sr Bernabé Fernández Hernando, d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM).
Sra. Josefina Lladós Torrent, Sr. Andreu Marsà Viles, Sra. Neus Ramos Martín i Sra.
Inmaculada Salvadó Caminal, de Junts x Ribera d’Urgellet (JxCAT-JUNTS)
ELECCIÓ DE L’ALCALDE O ALCALDESSA.
Tot seguit, la Secretària llegeix les normes reguladores de l’elecció d’Alcalde o Alcaldessa,
contingudes en l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny:
Art. 196.- A la mateixa sessió de constitució de la Corporació, es procedeix a l'elecció
d'Alcalde o Alcaldessa, d'acord amb el següent procediment: a) Poden ser candidats tots els
Regidors/es que encapçalin les seves llistes corresponents. b) Si algun d'ells obté la majoria
absoluta dels vots dels Regidors i Regidores és proclamat electe. c) Si cap d'ells obté
l'esmentada majoria, és proclamat Alcalde o Alcaldessa el Regidor/a que encapçali la llista
que hagi obtingut el major nombre de vots populars en el corresponent Municipi. En cas
d'empat es resoldrà per sorteig.)
Els Regidors i Regidora que encapçalen les seves corresponents llistes, candidats per al
càrrec d’Alcalde o Alcaldessa, i per ordre d’obtenció del major nombre de vots populars a
les eleccions del passat 26 de maig, són els següents: Sra. Josefina Lladós Torrent, Sr. Miquel
Caminal Cerdà i Sr. Jordi Cadena Noves. Es presenta com a candidata la Sra. Josefina
Lladós Torrent.
VOTACIÓ: la Secretària lliura una papereta en blanc a cada regidor per tal que votin amb les
paraules SI o NO o bé en blanc.

Els 7 regidors dipositen el vot en una urna, i tot seguit el Sr. President obre la urna i llegeix
les papereres de votació, i anuncia el resultat:
Vots a favor: cinc
Vots en contra: un
En blanc: una
A vista de la votació resulta electa la Sra. Josefina Lladós Torrent.
JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDESSA I PRESA DE POSSESSIÓ DEL SEU
CÀRREC:
El Sr. President de la Mesa llegeix a l’Alcaldessa electa la fórmula establerta al Reial Decret
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques:
Sra. Josefina Lladós Torrent, “JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I
HONOR COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC D’ALCALDESSA DE
L’AJUNTAMENT DE RIBERA D’URGELLET AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER
GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT?”
La Sra. Lladós respon, PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO
El Sr. President lliura la vara a la Sra. Alcaldessa i diu: la SRA. JOSEFINA LLADÓS
TORRENT HA QUEDAT PROCLAMADA ALCALDESSA DE RIBERA D’URGELLET
i PASSA A OCUPAR LA PRESIDÈNCIA.
ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ
La Sra. Alcaldessa, Josefina Lladós Torrent, pren la paraula per dirigir una salutació als
Regidors i Regidores i als assistents a l’acte, resumida a continuació:
Agraeix l’assistència i expressa la voluntat de continuar treballant per tothom amb un gran
equip. Diu que l’ajuntament ha de ser vist com un lloc on poder fer realitat els projectes i les
idees que entre tots es puguin tirar endavant per ajudar els veïns dels pobles i no només com
un lloc per anar a queixar-se i a reclamar, i que tindran sempre les portes obertes aquells que
tinguin ganes de treballar i col·laborar. “Espero i desitjo molta sort i molts encerts a tots els
regidors.... vull agrair molt especialment a la gent amb qui hem estat treballant aquest quatre
anys, a la gent amb qui treballarem els propers quatre anys, a la gent que va formar part de
la nostra candidatura, un agraïment a tothom perquè s’ha fet molta feina i estem molt
contents del reconeixement que hi ha hagut. És una gran responsabilitat continuar quatre
anys més al davant de l’ajuntament però l’afrontem amb moltes ganes i amb molta il·lusió
perquè ens sentim més forts que quatre anys endarrere”. Per acabar, dirigeix unes paraules
d’agraïment a la seva família, als seus pares, al seu home i als seus fills, Josep i Maria, sense
la comprensió i el recolzament dels quals seria molt més difícil afrontar la feina de cada dia.
Pren la paraula el Sr. Miquel Caminal Cerdà, com a cap de llista d’ERC. Diu que aquesta
vegada els ha tocat estar a l’oposició, a l’altre costat de la taula, però que compta que la
col·laboració sigui fluïda i no els calgui exercir gaire com a tal. Manifesta que la feina que
s’ha fet aquests darrers quatre anys s’ha fet entre tots, i finalment posa a disposició de
l’ajuntament el seu càrrec de Senador, i s’ofereix per col·laborar en tot allò que pugui pel bé
del municipi i de la comarca. L’alcaldessa li ho agraeix i manifesta que comptarà amb aquesta
col·laboració.”

L’Alcaldessa aixeca la sessió a les 12:30 hores, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta
acta.
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