ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
25 de novembre de 2015
20.10 h. a 21.55 h.
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
José Ramón Bertolín Edo, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Antonio Cisneros Fernández, regidor
María Elena Cisneros Fernández, regidora
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Gordi Serrat, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
María Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
Francisco Muñoz Jiménez, regidor
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Judith Vizcarra Puig, regidora
Lluís Martínez Camps, Síndic Personer
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Absents
Susana Calvo Casadesús, s’excusa
Joan Daví Mayol, s’excusa
Marina Escribano Maspons, s’excusa
Josep Maria Garzón Llavina, s’excusa
Ordre del dia
Presa de possessió del Sr. Lluís Martínez Camps com a nou síndic personer de
l'Ajuntament de Mollet del Vallès
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1. Presa de possessió del Sr. Lluís Martínez Camps com a nou síndic personer de
l'Ajuntament de Mollet del Vallès
L’alcalde de la ciutat dóna la benvinguda als síndics presents a la sala i informa que tal
com és preceptiu, per adquirir la plena condició de síndic personer, el Sr. Lluís Martínez
Camps ha de fer jurament o promesa d’acatament a la Constitució i a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Tot seguit, la secretària 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, compleix
fidelment les obligacions del càrrec de síndic personer, amb llealtat al Rei i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?
El Sr. Martínez Camps respon: “Si, ho prometo”.
L’alcalde li dóna possessió del càrrec i l’imposa l’escut de la ciutat.
El president aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
09/12/2015

MONRÀS GALINDO, JOSEP
09/12/2015

Diligència: Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió,
l’arxiu vídeo_201511251907480000_FH.videoacta.
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