ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
15 de març de 2021
De 18.00 a 18.48 h
Sessió telemàtica
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
José Amaya Aguilar, regidor
Juan José Baños González, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Iván Garrido García, regidor
Eva Guillén Rodríguez, regidora
Oriol López Mayolas, regidor
María Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
María Josefa Muñoz Pareja, regidora
Isabel Padilla Padilla, regidora
Francisco Paradas Atroche, regidor
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Juan Ignacio Torrecilla Benítez, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Síndic Personer
Salvador Rovirosa Olivé
Interventora accidental
María Begoña Ballvé Jerez
Secretari accidental
Valentín Gómez Sánchez

Codi de verificació: 325fc2e2-c851-4766-b83e-41aba11cad47
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Absents
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Marina Planellas Alegre, regidora
Ordre del dia
Presa de possessió del Sr. Salvador Rovirosa Olivé com a nou Síndic Personer de
l'Ajuntament de Mollet del Vallès
1. Presa de possessió del Sr. Salvador Rovirosa Olivé com a nou Síndic Personer de
l'Ajuntament de Mollet del Vallès
L’alcalde de la ciutat dóna la benvinguda a tots els presents i informa que tal com és
preceptiu, per adquirir la plena condició de síndic personer, el Sr. Salvador Rovirosa
Olivé ha de fer jurament o promesa d’acatament a la Constitució i a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Tot seguit, el secretari accidental de la Corporació llegeix la fórmula següent, prevista al
R.D. 707/1979, de 5 d’abril: “Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor,
complir fidelment les obligacions del càrrec de síndic personer, amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?
El Sr. Salvador Rovirosa Olivé respon: “Si, ho prometo”.
L’alcalde li dóna possessió del càrrec i informa que s’ha permès imposar-l’hi l’escut de
la ciutat abans de començar aquesta sessió telemàtica.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_202103155768769500_FH.videoacta
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La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretari accidental, estenc aquesta
acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
19/03/2021

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
19/03/2021

.

Codi de verificació: 325fc2e2-c851-4766-b83e-41aba11cad47
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

