ACTA DE LA SESSIÓ EXTRARDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 12 DE NOVEMBRE DE 2003.

Sant Celoni, 12 de novembre de 2003.
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:00 hores
de la nit, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió extraordinària i
urgent del Ple de l'ajuntament, les regidores M. Lourdes Donado Riera i
Josefa Lechuga Garcia, i els regidors Jordi Arenas Vilà, Josep Capote
Martín, Miquel Vega Vega, Raül Casado Jiménez, Francesc Garcia Mundet,
Josep M. Bueno Martínez, Emili Bosch Oliveras, Francesc Deulofeu
Fontanillas, Carles Mas Lloveras, Jordi Cuminal Roquet, Josep Alsina
Lloreda, Ramon Segarra Montesó i Josep M. Pasqual Arenas, assistits pel
secretari de la corporació José Luis González Leal i amb la presència de
l'interventor accidental Joan Muntal Tarragó.
Inicialment el Sr. alcalde explica que s’ha convocat aquest Ple
extraordinari i urgent perquè el Sr. Miquel Negre Sánchez pugui prendre
possessió del càrrec de regidor d’aquesta corporació, atès que ha tingut
entrada en aquest ajuntament la corresponent credencial emesa per la
Junta Electoral Central.
Fet aquest aclariment es procedeix a tractar l’únic punt contingut a
l’ordre del dia.
PRESA DE POSSESSIÓ I JURAMENT DEL CÀRREC DE REGIDOR DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER PART DEL SR. MIQUEL NEGRE
SANCHEZ, DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU.
Vist l'escrit de renúncia al seu càrrec de regidor d'aquesta corporació
presentat pel Sr. Jaume Figueras Coll en data 15 d’octubre de 2003, amb
número de registre d'entrada 2003/7106.
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Atesa l’acceptació d’aquesta renúncia per part del Ple municipal en sessió
del dia 21 d’octubre de 2003 i la posterior tramitació davant la Junta
Electoral Central als efectes de l'expedició de nova credencial en favor del
Sr. Miquel Negre Sánchez, del grup municipal de Convergència i Unió.
Atès que en data 4 de novembre de 2003 s’ha expedit per part de la Junta
Electoral Central, la corresponent credencial de regidor d'aquesta
corporació en favor del Sr. Miquel Negre Sánchez.
Atès que han estat complerts els requisits legalment preceptius per a la
pressa de possessió del nou regidor, en especial la declaració d'interessos.
D'acord amb la Llei orgànica del règim electoral general i en base als
antecedents consignats, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:
Únic.- Prendre raó i acceptar la credencial expedida per la Junta Electoral
Central en favor del regidor Sr. Miquel Negre Sánchez, del grup municipal
de Convergència i Unió, donant-li possessió del càrrec.
A continuació el Sr. Miquel Negre Sánchez formula la promesa d’acatament
constitucional següent:
"Per imperatiu legal i sense renunciar al dret a l’autodeterminació de
Catalunya, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment amb
les obligacions del càrrec de regidor d'aquesta corporació, amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de
l'Estat, així com l'Estatut de Catalunya".
Seguidament el Sr. Miquel Negre Sánchez pren possessió del càrrec de
regidor de l’ajuntament de Sant Celoni, càrrec al qual s’incorpora
immediatament.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió,
essent les 21:05 hores de la nit i s'estén la present acta de la que jo, el
secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari
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