Ple extraordinari 13 de juny 2015

Ajuntament de Susqueda
(la Selva)

PLE EXTRAORDINARI DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT
DEL 13 DE JUNY DEL 2015
A 2/4 de 11 del matí del dia 13 de juny de 2015, es reuneixen els regidors electes
següents:
Joan Mercader i Arimany
Eva Viñolas i Marín
Àngel Colom i Illamola

ERC
ERC
ERC

Assistits per mi el Secretari – Interventor de la Corporació, Isidre Llucià i Sabarich,
que informo del desenvolupament de la sessió i que procediré a gravar el Ple, sense
que ningú manifesti cap objecció, amb el següent:
Ordre del dia de la present sessió
CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
1. Constitució de la Mesa d’Edat
En compliment al que disposa la normativa vigent, el Secretari crida els regidors
electes, de major edat, Joan Mercader i Arimany i el de menor edat, Àngel
Colom i Illamola. Ambdós formulen el jurament o promesa següent:
Per la meva consciència i honor prometo complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Susqueda, amb
lleialtat al Cap de l’Estat , i guardar i fer guardar la Constitució, com a
norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
A aquest fórmula de promesa, hi afegeixen “per imperatiu legal” i a més a
més la fórmula proposada per l’AMI següent: “Per expressió democràtica de
la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament,
del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin
de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes
les institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”.
Tot seguit passen a constituir la mesa d’edat.

2. Comprovació de credencials
Comprovades les credencials i acreditada la personalitat de cada una de les
persones que componen el nou Consistori, es dóna pas al següent punt de
l’Ordre del Dia.

3. Presa de possessió dels regidors/res
A continuació el Secretari crida, a l’altra regidora electa, Eva Viñolas i Marín,
quals formula la promesa, emprant la fórmula següent:
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Per la meva consciència i honor prometo complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Susqueda, amb
lleialtat al Cap de l’Estat , i guardar i fer guardar la Constitució, com a
norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Hi afegeix “per imperatiu legal” i també, tot seguit la fórmula proposada per
l’AMI següent: “Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del
Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del
27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre
poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, L’ESTAT
CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”.
Tot seguit prenen possessió i ocupen el seu lloc

4. Elecció de l’Alcalde
Es procedeix a l’elecció de l’alcalde a ma alçada, per assentiment unànime, a
proposta de la Mesa d’Edat.

A la vista dels resultats, és proclamat Alcalde per assentiment unànime el
Regidor Joan Mercader i Arimany, que accepta el càrrec i manifesta la seva
promesa en els mateixos termes anteriors
5. Intervenció dels electes

L’Alcalde electe intervé per donar les gràcies a tothom. Afegeix que arribats fins
aquí “ens hem tret un gran pes de damunt” per afegir que “estem molt contents i
il·lusionats, i us podem garantir que farem i continuarem fent el mateix que hem fet
fins ara”
Tot seguit intervé la Regidora Eva Viñolas que diu el següent:
“Bon dia, primer de tot agrair que sigueu avui aquí. Comença la legislatura i amb
ella una nova etapa a Susqueda, una etapa que personalment encaro amb
optimisme perquè el resultats que han fet possible aquest equip de govern és el
que els habitants de Susqueda ens heu donat, uns habitants que més que mai
estem units en benefici de Susqueda i en base a aquesta confiança és el que farà
que puguem tirar endavant aquest Consistori el municipi i també implícitament les
vides de tots plegats; i val a dir que esperem i volem la vostra contribució i
col·laboració per a que, amb la nostra tasca al davant, sigui plaent per a totes i
tots. Benvinguts a Susqueda, t’hi apuntes?
Finalment intervé el Regidor Àngel Colom:
“Mercès a tothom pel vostre suport. Una etapa nova amb ganes d’aprendre i
d’ajudar el poble en tot el que sigui possible”

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió ¾ d’11 del
matí, de la que s’estén la present acta. En dono fe.
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