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ACTA SESSIÓ PLE AJUNTAMENT DE LA GRANADELLA, 10 DE JUNY DE 2021 
Identificació de la sessió  
Núm.: 8/21 
Caràcter: extraordinari 
Data: 10/06/2021 
Horari: de 19,10 a 19,12 hores 
Lloc: Sala de Plens Municipal 
 
Hi assisteixen: 
Sra. Elena Llauradó Pomar, alcaldessa 
Sra. Atzara Bellatrix Noguera Baldomà, 1a tinent d’alcaldessa 
Sra. Ester Pons Esquerda, 2a tinent d’alcaldessa 
Sr. Mario Flix Prats, regidor  
Sr. Carlos Gibert Bernaus, regidor  
Sra. Mònica Duaigües Reig, regidora  
Sr. Josep Maria Vilalta Jordà, regidor  
Sra. Gemma Majós Cosialls, secretària 
 
Ordre del dia: 
 
I.- Prendre coneixement i acceptar la renúncia formulada per la senyora Elena Llauradó Pomar al càrrec 
d’alcaldessa de la Granadella 
 
Abans de començar la senyora alcaldessa comunica a tots els assistents que aquesta sessió s’enregistrarà en 
vídeo.  
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La senyora alcaldessa dona inici al Ple extraordinari i seguidament sotmet a la consideració del Ple l’únic punt 
de l’ordre del dia. 
 
I. PRENDRE CONEIXEMENT I ACCEPTAR LA RENÚNCIA FORMULADA PER LA SENYORA ELENA 
LLAURADÓ POMAR AL CÀRREC D’ALCALDESSA DE LA GRANADELLA  
La senyora alcaldessa exposa que aquest Ple d’avui es produeix com a conseqüència de la meva renúncia a 
l’alcaldia, en compliment d’un acord amb el Grup Alternativa Social per la Granadella, després de les eleccions 
celebrades el dia 26 de maig de 2019.  
 
Vist l’escrit presentat en el Registre General d'aquest Ajuntament, en data 7 de juny de 2021, per la senyora 
Elena Llauradó Pomar, mitjançant el qual renuncia a la condició d'alcaldessa de la Granadella, sense renunciar a 
l'acta de regidora de l'Ajuntament de la Granadella, càrrecs que exerceix en l'actualitat i dels que va prendre 
possessió en la sessió constitutiva de la Corporació, el dia 15 de juny de 2019, per haver estat proclamada 
electa amb la candidatura presentada per UNITS FEM POBLE (UFP – JxCAT - JUNTS), segons consta en la 
documentació electoral corresponent a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, i haver estat 
proclamada alcaldessa de la Granadella en la mateixa sessió constitutiva, de 15 de juny de 2019. 
Atès que no correspon proposar a la Junta Electoral Central l'expedició de credencial per a la presa de 
possessió del càrrec d’un nou regidor o regidora d'aquesta Corporació ja que la renúncia al càrrec d’alcaldessa 
de la Granadella, formulada per la senyora Elena Llauradó Pomar, no inclou la renúncia al càrrec de regidora.  
Atès que la renúncia de la senyora Elena Llauradó Pomar s'ha de fer efectiva davant el Ple municipal. 
De conformitat amb els articles 196 i 198 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
una vegada acceptada la renúncia del càrrec d'alcaldessa per part del Ple municipal, es procedirà a la 
convocatòria de la sessió extraordinària de nova elecció d'alcalde o alcaldessa.  
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:  
Primer.- Prendre coneixement i acceptar la renúncia formulada per la senyora Elena Llauradó Pomar al càrrec 
d'alcaldessa de la Granadella.  
Segon.- Donar compliment als tràmits procedimentals corresponents a la sol·licitud de la senyora Elena 
Llauradó Pomar en relació a la seva situació administrativa a l'Ajuntament de la Granadella.  
 
No es produeix debat d’aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 Aquest acord és aprovat per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
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