ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
15 de juny de 2019
De 12.00 a 13.35 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, regidor
Eva Guillén Rodriguez, regidora
José Amaya Aguilar, regidor
Juan José Baños Gonzalez, 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
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Iván Garrido Garcia, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
Maria Josefa Muñoz Pareja, regidora
Encarnación Ortiz Jurado, regidora
Isabel Padilla Padilla, regidora
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
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alicia Puig Romagosa
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Ordre del dia
1. Constitució de la Corporació
2. Elecció d'alcalde/essa
1.- Constitució de la Corporació
La secretària diu que la Llei orgànica del règim electoral, en el seu article 195.1,
estableix que “les Corporacions Municipals es constitueixen en sessió pública el vintè
dia posterior a la celebració de les eleccions”, la qual cosa determina que, havent-se
celebrat les eleccions el dia 26 de maig, pertoca que la constitució de la Corporació
sorgida d’aquesta convocatòria sigui efectuada avui, dia 15 de juny.
La mateixa llei electoral estableix que amb aquesta finalitat es constitueix una Mesa
d’Edat formada pels elegits o elegides presents de major i menor edat, actuant com a
secretària la que ho sigui de la Corporació. Actuen, doncs, com a membres de la Mesa
d’Edat, la senyora Isabel Padilla Padilla, regidora de major edat, com a Presidenta i la
senyora Marina Planellas Alegre, la regidora de menor edat, com a vocal.
A continuació intervé la presidenta de la Mesa d’Edat, la Sra. Isabel Padilla.
Tot seguit, la secretària dóna compte que, segons la documentació de què disposa
l’Ajuntament, tots els regidors i les regidores electes han formulat la corresponent
declaració de béns i d’activitats en el Registre d’Interessos.
La presidenta informa que tal com estableix la normativa vigent, és imprescindible, per
adquirir la plena condició de regidor o de regidora, fer jurament o promesa d’acatament
a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
La secretària llegeix la fórmula següent: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat així com
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
Els regidors han de contestar per ordre alfabètic “Sí, ho prometo” o “Sí, ho juro”.
Josep Amaya Aguilar

Juan José Baños González
Raúl Broto Cervera
Xavier Buzón Juan
Joan Daví Mayol

Si, ho prometo per imperatiu legal, fins a la
consecució de la república catalana i amb el
compromís de treballar amb honradesa per un
Mollet millor.
Si, ho prometo.
Si, ho prometo.
Per imperatiu legal, si, ho prometo. I prometo
també treballar i lluitar per la defensa dels drets
humans, la justícia social i la igualtat de gènere.
Si, ho prometo per imperatiu legal i així mateix
per expressió democràtica de la voluntat
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Ana María Díaz Aranda
Mireia Dionisio Calé
Marina Escribano Maspons
Gabriel Espinosa Andrés
Iván Garrido García
Eva Guillén Rodríguez
Oriol López i Mayolas

Josep Monràs Galindo
Mari Carmen Moya Hidalgo
Núria Muñoz Herrera
Maria Josefa Muñoz Pareja
Encarna Ortiz Jurado
Isabel Padilla Padilla

Francisco Paradas Atroche
Marina Planellas Alegre

Mercedes Pérez Piedrafita
José Francisco Sancho Conde
Manuel Ferran Sostres Bordas

Juan Ignacio Torrecilla Benítez
Marta Vilaret i Garcia

ciutadana, manifesto el meu ferm compromís amb
els valors republicans, tot declarant que continuaré
treballant també des de l’ajuntament de Mollet del
Vallès en la construcció d’una Catalunya
políticament
lliure,
socialment
justa,
econòmicament
pròspera
i
territorialment
equilibrada.
Si, ho prometo.
Si, ho prometo.
Si, ho prometo per imperatiu legal.
Si, ho prometo per imperatiu legal i em
comprometo a treballar pel benestar dels veïns i
veïnes de Mollet.
Si, ho prometo.
Si, ho prometo.
Si, ho prometo per imperatiu legal, fins a
l’assoliment de la república catalana i amb el
compromís de treballar amb honradesa per un
canvi a Mollet.
Si, ho prometo.
Si, per imperatiu legal ho prometo.
Per imperatiu legal, si prometo. I prometo també
treballar i lluitar per la defensa dels drets humans,
la justícia social i la igualtat de gènere.
Si, ho prometo.
Si, ho prometo.
Sí, por imperativo legal prometo, hasta la
consecución de la república catalana y con el
compromiso de trabajar con honradez por un
Mollet mejor.
Si, ho prometo.
Si, ho prometo per imperatiu legal, fins la
consecució de la república catalana i amb el
compromís de treballar amb honradesa per un
Mollet millor.
Si, ho prometo.
Per imperatiu legal, prometo.
Si, ho prometo, i avui més que mai per imperatiu
legal, perquè son les persones les que fan les lleis i
no les lleis les que fan les persones. Per Mollet i
per Catalunya.
Si, ho prometo.
Si, ho prometo per imperatiu legal, fins la
consecució de la república catalana i amb el
compromís de treballar amb honradesa per un
Mollet millor.
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Un cop tots els membres de la Corporació han jurat o promès l’acatament a les màximes
fonts jurídiques del nostre ordenament, la presidenta declara constituïda formalment la
Corporació municipal de Mollet del Vallès.

2. Elecció d’alcalde
Seguidament es procedeix a l’elecció d’alcalde o alcaldessa. Per ocupar aquest càrrec,
poden ser elegits els caps de llista de les sis candidatures que han obtingut representació
a l’Ajuntament a les darreres eleccions del 26 de maig. Per aquesta raó, la presidenta de
la Mesa s’adreça a totes les formacions per si volen presentar la seva candidatura o una
altra i per si volen argumentar aquesta presentació.
El Sr. Joan Daví, cap de llista de la candidatura de Junts per Mollet, respon que si en vol
presentar.
La Sra. Núria Muñoz, manifesta que la seva llista Podemos Mollet, presenta el seu cap
de llista, Xavier Buzón, com a candidat a l’Alcaldia de Mollet del Vallès.
El Sr. Iván Garrido, cap de llista de la candidatura de Ciutadans, respon que si en vol
presentar.
La Sra. Marina Escribano, cap de llista de la candidatura de Mollet en Comú, respon
que si en vol presentar.
La Sra. Marta Vilaret, manifesta que la seva llista Ara Mollet Esquerra Republicana de
Catalunya - Moviment d’Esquerres AM, presenta el seu cap de llista, Oriol López, com
a candidat a l’Alcaldia de Mollet del Vallès.
La Sra. Dionisio manifesta que la seva llista Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, presenta el seu cap de llista, Josep Monràs, com a candidat a
l’Alcaldia de Mollet del Vallès.
S’hi han presentat sis candidatures. Per tal de procedir a la votació, la Sra. Marina
Planellas crida els regidors per ordre alfabètic per tal que dipositin la seva papereta dins
l’urna que hi ha a la Presidència.
Una vegada fet el recompte de vots el resultat ha estat:
Vots blancs
Sr. Joan Daví Mayol
Sr. Xavier Buzón Juan
Sr. Iván Garrido García
Sr. Marina Escribano Maspons
Sr. Oriol López Mayolas
Sr. Josep Monràs Galindo
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2
4
6
10
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Atès que cap dels candidats ha obtingut la majoria absoluta de vots, es proclama nou
alcalde de Mollet del Vallès el Sr. Josep Monràs i Galindo, regidor que encapçala la
llista més votada.
Per adquirir la plena condició d’alcalde, el proclamat ha de jurar o prometre, en aquesta
condició, l’acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Per això, la secretària llegeix la fórmula següent: “ Sr. Josep Monràs Galindo, jureu o
prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
d’alcalde amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
El Sr. Monràs respon: “Si, ho prometo”.
La presidenta de la Mesa d’Edat li col·loca la banda i li lliura la insígnia i la vara
d’alcalde. El Sr. Monràs agraeix la confiança i passa a exercir les funcions de president
ocupant el seient de la Presidència.
A continuació intervenen els caps de llista en ordre creixent, de menor a major nombre
de regidors, i finalment, el nou alcalde.
El president dóna per acabada la sessió constituent a les 13.35 hores, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
video_201906150954050000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALICIA
19/06/2019

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
19/06/2019

.
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