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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria i s’hi adopten els acords següents.
El Sr. Jaume Oliveras
Bon vespre a tothom. Iniciaríem aquesta sessió extraordinària i urgent que hem convocat
avui com ja saben vostès. Tenim dos convocatòries de sessions extraordinàries i urgents.
La primera convocada a tres quart de vuit. Aquesta convocatòria extraordinària i urgent
per tal de fer la presa de possessió de la senyora Mercè Aznar Oliva. Hi ha algunes
absències en aquest plenari, no senyor secretari. Falta la senyora Crespo, la senyora
Subirats i el senyor Joaquim Fàbregas i el Federico de las Heras.
Doncs primer de tot hauríem d’aprovar la declaració d’urgència d’aquesta sessió urgent i
extraordinària.
1. - Aprovació de la declaració de la urgència de la sessió
“Vist l’escrit presentat en data 5 de desembre de 2017, amb registre d’entrada número E2017/12784 per la senyora Noemí Condeminas Riembau, per mitjà del qual va formular la
seva renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament.
En data 20 de desembre de 2017 el Ple de la Corporació va prendre raó i es va donar per
assabentat de la renúncia formulada per la Sra. Condeminas.
El dia 22 de desembre de 2017 es va trametre a la Junta Electoral Central la
documentació relativa a la renúncia formulada per la Sra. Condeminas als efectes de
l’expedició de la credencial acreditativa de la condició de regidora electe a favor de la
candidata que segueix l’ordre de la llista electoral de la Candidatura de Convergència i
Unió (CiU), la senyora Mercè Aznar Oliva.
En data d’avui s’ha rebut còpia escanejada de l’esmentada credencial.
Atès que per avui mateix hi ha convocat un Ple extraordinari i urgent a les vuit del vespre,
i per tal de garantir la participació d’aquesta regidora de forma que pugui exercir el seu
dret de participació consagrat a l’art. 23 de la Constitució Espanyola, garantint així que el
Grup municipal del PDeCAT disposi de tots els seus regidors i regidores, es proposa la
ratificació de la convocatòria d’una sessió extraordinària i urgent de conformitat amb l’art.
8 del ROM, amb caràcter previ al Ple convocat per a les vuit del vespre.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció de
l’acord següent:
Únic.- RATIFICAR la declaració d’urgència de la sessió.”
Resultat: Aprovat per unanimitat 17 vots a favor.
Votació
Els grups municipals d'ERC-AM-MES (5 regidors), PDeCAT-UNIÓ (5 regidors), C's (3
regidors), CUP-PA (1 regidor), ICV-EUiA-E (1 regidors) i PSC-CP (2 regidors) hi voten a
favor.
A les 19.59 hores, s’incorpora a la sessió el Joaquim Fàbregas i Sagué.
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2. - Presa de possessió de la Sra. Mercè Aznar Oliva com a regidora del Grup
Municipal del PDeCAT-UNIÓ.
El Sr. Jaume Oliveras
Per tant ara aniríem a la pressa de possessió de la senyora Mercè Aznar Oliva com a
regidora del Grup Municipal PDeCAT-UNIÓ. Per tal procediríem a la pregunta
corresponent i a la resposta corresponent per part de la regidora.
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor de l'Ajuntament del Masnou, amb lleialtat al rei, i respectar i fer
respectar la Constitució i l'Estatut d'autonomia de Catalunya?"
La Sra. Mercè Aznar
Ho prometo per imperatiu legal.
El Sr. Jaume Oliveras
Doncs moltes gràcies. Donar-li la benvinguda al plenari municipal com a regidora que
avui acaba de prendre possessió en aquest ple extraordinari i urgent i esperar poder
compartir amb vostè totes les sessions que tinguem en aquest plenari i el compromís que
ha agafat com a regidora en aquest Ajuntament del Masnou i en el municipi que vostè
representa. Si vol dir algunes paraules, també tindria la ocasió de fer-ho, però tindrem
altres ocasions per fer-ho. Doncs benvinguda i moltes felicitats. Faríem una breu pausa i
reprendríem amb l’altra ple, l’altra sessió extraordinària i urgent.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb
mi.
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