ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

7/2017
5 de juny de 2017
13.30 h a 13.36 h
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
Extraordinari

Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
Marc Aloy Guàrdia
Joan Calmet Piqué
Àngels Santolària Morros
Josep M. Sala Rovira
Jaume Torras Oliveras
Jordi Serracanta Espinalt
Anna Crespo Obiols
Àuria Caus Rovira

Regidors i regidores
M. Mercè Rosich Vilaró
Jaume Arnau Capitán
Neus Comellas Verdaguer
Mireia Estefanell Medina
Cristina Cruz Mas
Pol Huguet Estrada
Jordi Masdeu Valverde
Jordi Garcés Casas
Gemma Tomàs Vives
Felip González Martín
Mercè Cardona Junyent
Joaquim Garcia Comas
Andrés Rojo Hernández
Miguel Cerezo Ballesteros
José Antonio Sierra Grande
Miquel Davins Pey
Secretari/a general
José Luis González Leal
Interventora accidental
Carme Cot Palacín

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió
En data 26 de maig de 2017, s’ha rebut en aquest Ajuntament la credencial de
regidora de la senyora Neus Comellas Verdaguer, expedida per la Junta Electoral
Central, en substitució, per renúncia, de la senyora Olga Sánchez Ruiz, el dia 18 de
maig de 2017.
Atès que el 22 de maig de 2017 ja va entrar en vigor la nova delegació d’atribucions de
l’alcalde en els regidors i regidores, i que el proper Ple ordinari no ha de tenir lloc fins
el dia 15 de juny 2017, es creu convenient la convocatòria d’aquesta sessió plenària
extraordinària per tal d’acabar de definir al més aviat possible la nova organització
municipal derivada de l’entrada a l’Equip de Govern de la senyora Neus Comellas
Verdaguer.
ORDRE DEL DIA

Punt únic. Presa de possessió de la senyora Neus Comellas Verdaguer com a
regidora de l’Ajuntament de Manresa.

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada i comprova el quòrum d’assistència
necessari per a iniciar la sessió.
Comença donant la benvinguda als assistents a aquest Ple extraordinari que se
celebra amb motiu de la presa de possessió de la nova regidora, després de la baixa
que hi va haver en l’anterior Ple. Abans, però, aprofita l’ocasió per comunicar als
assistents que la senyora Carme Cot Palacín serà qui exercirà el càrrec d’interventora
temporalment.
A continuació, el secretari presenta l’únic assumpte inclòs a l’ordre del dia:
Punt únic.

Presa de possessió de la senyora Neus Comellas Verdaguer
com a regidora de l’Ajuntament de Manresa.

L’alcalde llegeix la fórmula de jurament o promesa següent a la senyora Neus
Comellas Verdaguer perquè la respongui:
“Senyora Neus Comellas Verdaguer, JUREU O PROMETEU per la vostra
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de REGIDORA
de l’Ajuntament de Manresa, 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?”

La senyora Neus Comellas Verdaguer respon:
“Sí, ho PROMETO per imperatiu legal”
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L’alcalde dóna la benvinguda i l’enhorabona a la senyora Neus Comellas Verdaguer i,
seguidament, li lliura la Medalla corporativa i la insígnia de solapa que són els atributs
de la condició de regidor d’aquesta Corporació municipal. A continuació, cedeix la
paraula a la senyora Neus Comellas Verdaguer perquè faci la seva primera intervenció
com a regidora de l’Ajuntament.
La senyora Neus Comellas Verdaguer pren la paraula i diu que mostra la seva
voluntat per lluitar incansablement i treballar per la ciutat de Manresa i pel país, així
com per fer-la més forta, més valenta i més lliure. Remarca que aquests són uns
valors que ha après i que ha compartit amb la seva família i amics.
Conclou dient que intentarà no decebre, que intentarà lluitar moltíssim i que agrairà
sempre la confiança que li han donat. Hi ha un llarg camí per endavant que podran fer
tots junts.
L’alcalde agraeix a tots els membres la seva assistència i aixeca la sessió, de la qual,
com a secretari estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de
Catalunya número ............ i correlatius fins el número..........

El secretari

Vist i plau
L’alcalde
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