ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
3 de juny de 2022
De 19.00 a 20.46 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, president
José Amaya Aguilar, regidor
Juan José Baños González, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
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
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Sergi Suárez Martínez, regidor
Francisco Paradas Atroche, regidor
Mercè Pérez Piedrafita, regidora
Marina Planellas Alegre, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Juan Ignacio Torrecilla Benítez, regidor
Marta Vilaret Garcia, regidora
Secretari
Valentín Gómez Sánchez
Absents
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
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Ordre del dia
1. Prendre coneixement de la renúncia del senyor Josep Monràs i Galindo al càrrec
d'Alcalde.
1. Prendre coneixement de la renúncia del senyor Josep Monràs i Galindo al
càrrec d'Alcalde.
Vist l’escrit presentat en data 31 de maig de 2022 (E2022017110) pel senyor Josep
Monràs i Galindo, Alcalde de la ciutat, mitjançant el qual manifesta la seva voluntat de
deixar el càrrec d’Alcalde però no així la seva condició de regidor d’aquesta Corporació
municipal.
Atès que la persona que ostenta el càrrec d’Alcalde pot renunciar al mateix en qualsevol
moment, produint-se la vacant del càrrec.
Atès el que determinen els articles 184, 196 i 198 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General.
Atès el que determina l’article 40 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Vist l’informe de la Secretaria que consta en l’expedient.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Prendre coneixement de la renúncia del senyor Josep Monràs i Galindo al càrrec
d’Alcalde d’aquest Ajuntament, qui continuarà segons la seva voluntat,
desenvolupant el càrrec de regidor.
2. De conformitat amb la normativa aplicable, restar assabentats que a partir d’aquest
moment, la Primera Tinenta d’Alcaldia, senyora Mireia Dionisio Calé, exercirà com
a Alcaldessa en funcions, fins que es produeixi la proclamació de la persona que ha
d’ocupar l’alcaldia.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
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Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_202206031857000000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Vist i plau
[Firma02-01]

[Firma01-01]
EL SECRETARI
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
08/06/2022

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA EN
FUNCIONS
DIONISIO CALÉ, MIREIA
08/06/2022

.
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