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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 15 DE JUNY DE 2021 
Identificació de la sessió  
Núm.: 9/21 
Caràcter: extraordinari 
Data: 15/06/2021 
Horari: de 19,05 a 19,15 hores 
Lloc: Sala de Plens Municipal 
 
Ordre del dia: 

 
1. Elecció de l’alcalde o alcaldessa de la Granadella  

1. a) Constitució de la Mesa d’edat formada pels regidors i regidores electes de major i menor edats 
presents a la sessió 
1. b) Elecció de l’alcalde o alcaldessa de la Granadella  
1. c) Presa de possessió del càrrec 

 
Abans de començar es comunica a tots els assistents que aquesta sessió s’enregistrarà en vídeo.  
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Obertura de la sessió pública. 
 
1. ELECCIÓ DE L’ALCALDE O ALCALDESSA DE LA GRANADELLA  
 
A La Granadella, a la Sala de Plens Municipal, a les dinou hores i cinc minuts del dia quinze de juny de dos mil 
vint-i-un, prèvia convocatòria a l'efecte concorren, de conformitat amb l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del règim electoral general, i l'article 40 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, els regidors i regidores, els quals s'expressen a 
continuació, i els que constitueixen la totalitat dels regidors i regidores que componen el nombre legal de 
membres de la Corporació, a l'objecte de celebrar la sessió pública extraordinària d’elecció de l’alcalde o 
alcaldessa de la Granadella. 
 

ASSISTENTS    

REGIDORS I REGIDORES   GRUPS MUNICIPALS   

Sra. Elena Llauradó Pomar UNITS FEM POBLE (UFP –  
JxCAT - JUNTS) 

Sra. Ester Pons Esquerda  UNITS FEM POBLE (UFP –  
JxCAT - JUNTS) 

Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà  ALTERNATIVA SOCIAL PER LA 
GRANADELLA (ASG) 

Sr. Mario Flix Prats  ALTERNATIVA SOCIAL PER LA 
GRANADELLA (ASG) 

Sr. Carlos Gibert Bernaus  INDEPENDENTS PER LA 
GRANADELLA - ACORD 
MUNICIPAL (IxG-AM)  

Sra. Mònica Duaigües Reig  INDEPENDENTS PER LA 
GRANADELLA - ACORD 
MUNICIPAL (IxG-AM)  

Sr. Josep Maria Vilalta Jordà INDEPENDENTS PER LA 
GRANADELLA - ACORD 
MUNICIPAL (IxG-AM)  
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SECRETÀRIA: Gemma Majós Cosialls    

 
1. A) CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT FORMADA PELS REGIDORS I REGIDORES ELECTES DE MAJOR 
I MENOR EDATS PRESENTS A LA SESSIÓ  

 
Declarada oberta la sessió, per la secretària es procedeix a cridar als regidors i regidores electes de major i 
menor edats presents a l'acte, a l'objecte de constituir la Mesa d'Edat, que presidirà la regidora de major edat, i 
de la que serà secretària la de la Corporació, segons s'estableix a l'article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general. 
Correspon la designació a la Sra. Elena Llauradó Pomar, regidora assistent de major edat, i a la Sra. Atzara 
Bellatrix Noguera Baldomà, regidora assistent de menor edat, que passen a ocupar el lloc destinat a l'efecte, i la 
Sra. Gemma Majós Cosialls, secretària de la Corporació, quedant constituïda la MESA D'EDAT. 
 

1. B) ELECCIÓ DE L’ALCALDE O ALCALDESSA DE LA GRANADELLA  
 
Tot seguit, la secretària, per ordre de la Sra. presidenta, dóna lectura de les disposicions aplicables a l’elecció 
de l’alcalde o alcaldessa, entre elles les contingudes a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general, i a l'article 40 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986.  
La secretària demana a cadascun dels regidors i regidores que han encapçalat llistes electorals si mantenen la 
seva candidatura a l’alcaldia. Responen afirmativament el Sr. Carlos Gibert Bernaus, i la Sra. Atzara Bellatrix 
Noguera Baldomà, i respon negativament la Sra. Ester Pons Esquerda. 
Per tant, queden proclamades les candidatures per a alcalde o alcaldessa el regidor i la regidora que 
seguidament s'indiquen, que son els que encapçalen llurs corresponents Llistes 
CANDIDATES    LLISTA ELECTORAL 
Carlos Gibert Bernaus   Independents per la Granadella - Acord Municipal (IxG – AM)    
Atzara Bellatrix Noguera Baldomà  Alternativa Social per la Granadella (ASG)  
Després de la proclamació de candidats, es convida els regidors i regidores electes a elegir l'alcalde o 
alcaldessa. 
Mitjançant el sistema de votació secreta, es facilita a cada regidor i a cada regidora una papereta perquè facin 
constar el nom i cognoms del candidat o de la candidata a l'alcaldia a qui voten. 
A continuació, se sotmeten a votació les candidatures presentades i la Mesa d'Edat va cridant els regidors i 
regidores per tal que dipositin el seu vot a l'urna preparada a l'efecte. Acabada la votació secreta pels regidors i 
regidores, i realitzat l'escrutini dels vots emesos que són llegits en veu alta, aquest dona el resultat següent: 
 

  En lletres  En número  

Vots emesos  set  7  

Vots vàlids  set  7  

Vots en blanc  zero  0  

Vots nuls  zero  0  

 
Distribuint-se les paperetes vàlides de la següent forma: 
Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà, cap de llista presentada per Alternativa Social per la Granadella (ASG), 
quatre vots. 
Sr. Carlos Gibert Bernaus, cap de llista presentada per Independents per la Granadella - Acord Municipal (IxG – 
AM), tres vots. 
Zero vots en blanc. 
Zero vots nuls. 
En conseqüència i atès el resultat de la votació, essent set el nombre de regidors i regidores, i quatre vots la 
majoria absoluta legal, resulta electa la Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà, que encapçala la llista de 
Alternativa Social per la Granadella (ASG). 
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1. C) PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC 
 
Acte seguit i de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 40.2 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, la 
secretària formula a la Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà, la següent pregunta: 
Accepta vostè el càrrec d'alcaldessa de la Vila de La Granadella?, 
Respon la Sra. Noguera: sí, l'accepto. 
Seguidament pren possessió del mateix prestant el jurament o promesa: 
Prometo per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec d’alcaldessa de l'Excm. 
Ajuntament de la Granadella, i per imperatiu legal guardar i fer guardar la Constitució.   
Complert l'objecte de la convocatòria, i realitzat el jurament, la Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà ocupa la 
presidència de la Sala i es dissol la Mesa d'Edat. 
A continuació la Sra. alcaldessa dona inici al seu parlament dient: Aquests dos primers anys a l’Ajuntament no 
han estat fàcils i la regidora Elena Llauradó ho sap, tant o més be que jo mateixa. Han estat dos anys on hi ha 
hagut canvis extraordinaris a les nostres vides, molt importants, i també hem tingut l’oportunitat de realitzar 
una fase d’aprenentatge i experiència molt interessant, jo personalment, per a poder entomar aquests dos 
anys vinents. Vull agrair a les meves companyes de govern, que en moments delicats he necessitat el vostre 
suport, moments en termes personals que, fins i tot, han traspassat el que és la feina de l’Ajuntament, i us he 
tingut a la vora. Agrair el treball que hem fet juntes i amb la col·laboració també del regidor Mario Flix, tot i de 
vegades entendre la gestió del dia a dia de maneres diferents, això, d’alguna manera, ens ha fet patir una mica 
més del compte, en alguns moments, però alhora penso que també ens ha enriquit, i un dia m’ho va ensenyar 
la regidora Elena Llauradó. Aquests dos anys vinents espero que puguem continuar treballant, totes i tots, per 
als projectes en clau local que el nostre poble es mereix. Espero comptar amb la col·laboració de tots i totes els 
regidors i regidores, deixant de banda allò que en diem les sigles polítiques i, per descomptat, també amb la 
participació dels veïns i les veïnes, ja que sense ells i elles tot això perd rellevància.  
Gràcies.    
A continuació intervé la Sra. Elena Llauradó dient: Vull agrair el suport que em vareu donar ara fa dos anys per 
a poder ocupar el Cap d’aquest Consistori. He treballat amb honor i amb ganes per al municipi i vull agrair 
també als veïns i veïnes, que sense ells no hagués estat possible, sense el seu recolzament i el seu ajut, i a tots 
els regidors i regidores que estem al Consistori. 
Seguidament la Sra. Elena Llauradó fa el lliurament oficial de la vara institucional a l’alcaldessa.     
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, essent les dinou hores i quinze 
minuts, de tot el qual, com a secretària, en dono fe. 
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