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AJUNTAMENT DE LLANARS 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Núm.: 5/2015 
Caràcter: Constitució de la corporació 
Dia:  13 de juny de 2015 
Hora d’inici: 13:00 hores 
Hora d’acabament: 13:20 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
ASSISTENTS:            
AMADEO ROSELL MARTI 
JOAN MORET ROQUE 
JOSE BUIXEDA PAGES 
JOAN SOLE GUITART 
JORDI LLONGARRIU CANAL 
MIREIA GUILLAUMES VILANOVA 
 
Actua com a secretaria de la sessió la senyora Miriam Garea Gil, secretària comissionada per 
XALOC a l'Ajuntament de Llanars. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ. 
 
Presents a la sala de plens de l’Ajuntament de Llanars els regidors electes assenyalats a 
l’inici, i essent les 13:00 hores, es comprova l’existència del quòrum suficient per a la 
celebració de la sessió plenària. 
 
Seguidament es procedeix a la constitució de la Mesa d’Edat, la qual està formada pels 
regidors Amadeu Rosell Marti i Mireia Guillaumes Vilanova, assumint la presidència el regidor 
de major edat, Sr. Amadeu Rosell Marti. 
 
La Mesa d’Edat comprova les credencials trameses per la Junta Electoral de Zona i les 
confronta amb els documents nacionals d’identitat dels presents. La Mesa d’Edat dóna la 
seva conformitat. 
 
Seguidament, el secretari crida nominalment als presents, als efectes de prendre possessió 
del càrrec de regidors i regidora de la corporació, llegint la formula reglamentàriament 
prevista: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor/a de l’ajuntament de Llanars, amb lleialtat al Rei, i respectar i 
fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”, responen els cridats el 
següent: 
 
AMADEO ROSELL MARTI. Si, ho prometo per imperatiu legal 
JOAN MORET ROQUE. Si, ho prometo 
JOSE BUIXEDA PAGES. Si, ho prometo 
JOAN SOLE GUITART. Si, ho prometo 
JORDI LLONGARRIU CANAL. Si, ho prometo 
MIREIA GUILLAUMES VILANOVA. Si, ho prometo 
 
A continuació, es procedeix a l’elecció de l’alcalde. Els regidors i cap de llista, Sr. Amadeo 
Rosell Marti, cap de llista d'ERC-AM, presenta la seva candidatura. 
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AJUNTAMENT DE LLANARS 

Es duu a terme la votació a mà alçada. Tots els regidors donen el seu vot a favor del Sr. 
Amadeo Rosell Marti (6 vots a favor). 
 
Seguidament, el secretari li demana si accepta el càrrec d’alcalde. El Sr. Amadeo Rosell Marti 
respon afirmativament i es procedeix al jurament del càrrec. 
 
El secretari llegeix la fòrmula reglamentàriament prevista “Jureu o prometeu per la vostra 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de l’ajuntament de 
Llanars, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?” 
 
El Sr. Amadeo Rosell Marti respon “Sí, ho prometo”, quedant nomenat alcalde de 
l’Ajuntament de Llanars i assumint, tot seguit, la presidència del ple. 
 
A continuació el senyor alcalde cedeix la paraula a la resta de regidors per si volen dir 
quelcom. Els regidors declinen la cessió de la paraula. 
 
El senyor alcalde vol donar les gràcies de forma simple, perquè no vol parlar gaire, i vol agrair 
als votants de Llanars per la seva confiança i diu que intentaran complir amb tot el que han dit 
i que ho faran amb ganes i il·lusions. Intentaran fer-ho bé i donant el màxim d’explicacions 
possibles, actuant sempre amb transparència. 
 
En segon lloc, vol expressar el seu agraïment, molt especialment, a l’Ajuntament sortint. 
Manifesta que creu que l’Ajuntament sortint ha fet molt bona feina i que només tenia sentit 
presentar-ne la seva opció perquè qui hi havia fins ara ho deixaven. També vol afegir que ha 
estat un traspàs modèlic i que aquests dies han treballat molt conjuntament per poder enllestir 
la feina. 
 
També vol agrair al senyor Llorenç Rigat, que al final va decidir no presentar una candidatura 
diferent perquè va confiar en la seva llista. 
 
Finalment, agraeix a les famílies dels regidors perquè aquests hauran de dedicar hores al seu 
càrrec i per ser comprensius amb aquesta tasca. 
 
Abans d’acabar vol comentar que, com ja han vist, falta un setè regidor, que ha plegat abans 
de prendre possessió del càrrec i que de seguida que arribin els nous documents, ja que no 
han arribat a temps per fer-ho avui, es procedirà el nomenament com a regidora de la 
senyora Anna Maria Solé Costa 
 
I per finalitzar, el senyor alcalde en nom seu i de la resta de regidors, es vol sumar a la 
proposta que ha fet l’Associació de Municipis per la Independència i per la qual cosa vol 
manifestar: 
 
 “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 
Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir 
l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, 
l'ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ". 
 
L’alcalde aixeca la sessió, a les 13:20 hores, de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta 
acta amb el vistiplau de l’alcalde. 
Vistiplau, 
Amadeu Rosell Marti    Miriam Garea Gil 
Alcalde     Secretaria comissionada 


