ref. 7/2009
extra. agost

PLE EXTRAORDINARI
Sessió del dia 10 d’agost de 2009
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa
Figueras, Marisa Roig Simón (Tinents d’Alcalde), Josep Font Olivet, Maria
Dolors Ferrer Canals, i Marc Roig Munell (Regidors).
Excusen la seva absència els regidors Srs. Joan Vilà Sarquella, Albert Font
Clotas i Pere Girbent Serra.
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Amb caràcter previ, l’Alcalde demana que consti a l’Acta de la present sessió
el condol de tot el consistori municipal per la defunció de la Sra. Joaquima
Olivet i Matas, mare del regidor Josep Font i Olivet, succeïda el proppassat 6
d’agost.
A la vegada, també sol·licita que consti a l’Acta la felicitació de tot el
consistori al regidor Albert Font i Clotas pel recent naixement de la seva filla
Gina.
Extrem únic.- Presa de possessió de la Sra. Maria Dolors Ferrer Canals
en qualitat de regidor d’aquest Ajuntament
Es dóna compte als assistents que la Junta Electoral Central ha tramès a
aquest Ajuntament la credencial corresponent a la designació de la Sra.
Maria Dolors Ferrer Canals com a Regidora de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador, per la qual cosa se l’ha convocat perquè assisteixi a la present
sessió amb la finalitat que prengui possessió del seu càrrec.
S’informa que, si bé al Ple extraordinari del proppassat dos de juliol es feu
constar que corresponia al Sr. Adrià Gasau Saló cobrir la vacant deixada per
la Sra. Maria Assumpció Gusó Roca, l’esmentat Sr., amb posterioritat,
comunicà a aquest Ajuntament que renunciava al càrrec de regidor que li
correspondria ocupar, per la qual cosa la designació ha pertocat a la Sra.
Maria Dolors Ferrer Canals, atès el seu ordre de col·locació a la llista
presentada per Independents de Sant Pere Pescador-Acord municipal a les
darrers eleccions municipals de Sant Pere Pescador.
Seguidament, per prendre possessió, la Sra. Maria Dolors Ferrer Canals, en
compliment del que disposa el Reial Decret 707/79, de 5 d’abril (en relació
amb l’article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General),
procedeix a prestar el corresponent jurament/promesa.
Se li efectua la següent pregunta: ¿Jureu o prometeu per la vostra
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidora
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat?.

La Sra. Ferrer contesta que ho promet per imperatiu legal.
Una vegada efectuat aquest jurament, l’Alcalde proclama que la Sra. Maria
Dolors Ferrer Canals ha pres possessió del seu càrrec de Regidora de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,15 hores.
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