ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

6/2012
extraordinari
7 de setembre de 2012
de 19.45 a 20.15 h
saló de sessions de la casa consistorial

Assistents
David Rodríguez i González (ERC), alcalde president
Lluís Xavier Gonzàlez i Villaró (ERC), primer tinent d’alcaldia
Salvi Nofrarias i Bellvehí (ERC), segon tinent d’alcaldia
Sara Alarcon i Postils (ERC), tercera tinenta d’alcaldia
Maria Tripiana i Viladrich (ERC), quarta tinenta d’alcaldia
Judit Cardona i Calvo (ERC)
Isabel Roca i Guitart (ERC)
Encarna Tarifa i Fernández (PSC)
Esteve Algué i Cardona (CiU)
Francesc Azorín i Montañà (CiU)
David Manzano i Soler (CiU)
Sílvia Torra i Vila (CiU)
Immaculada Jané i Viñals, secretària actal.
També hi assisteix
Anna M. Viladrich i Barcons (CiU)
Juan Campus i García (CiU)
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde declara oberta la sessió i, prèviament a tractar d’únic assumpte inclòs en l'ordre del
dia, demana la presència d’Anna M. Viladrich i Barcons per fer-li lliurament d’una placa i de la
reproducció de la medalla de regidor com a record i agraïment al seu pas com a regidora
d’aquest Ajuntament.
Anna M. Viladrich agraeix l’ofrena alhora que desitja molta sort al company que la substituirà en
el càrrec, Juan Campus i García.
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Ple extraordinari 7.09.2012

1. Presa de possessió del càrrec de regidor de Juan Campus i García
David Rodríguez, alcalde president, explica que segons la candidatura que presentà
Convergència i Unió a les anteriors eleccions municipals, correspon ocupar la vacant causada
per la dimissió de la regidora Anna M. Viladrich i Barcons a la persona que ocupava el sisè lloc
a la llista de CiU, Juan Campus i García.
L’alcalde reclama la seva presència.
Aquest aporta la credencial emesa per la Junta electoral Central fet que l’acredita com a
persona que pertoca cobrir la vacant.
L’alcalde pren jurament al càrrec de regidor i llegeix la fórmula establerta per RD 707/79, de 5
d’abril, BOE núm. 83 del dia 6 d’abril de 1979, per accedir als càrrecs i funcions públiques que
és el següent:
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor d’aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i al president de la Generalitat, i
guardar i fer guardar l’Estatut d’Autonomia i la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?
Juan Campus respon: sí, ho prometo.
A continuació l’alcalde, col·loca la banda al nou regidor.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària actal.

Vist i plau
L'alcalde
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