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DOCUMENT

1.- Joan Castells Baulies (SIG) (Secretari), 13/04/2021 09:02

Davant els 12 membres presents dels 12 que el
componen
SESSIÓ ORDINÀRIA
PLE
Data: 12 d´abril de 2021
Àrea: SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
Expedient núm. 1014-000001-2019
Títol de l’acord:
2.- EXP. X2019001574. CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT TREMP 2019-2023.
PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ANNA MARTÍNEZ CORTÉS
Text de l’acord:
EXP. X2019001574. CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT TREMP 2019-2023.
PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ANNA MARTÍNEZ CORTÉS

AJUNTAMENT DE TREMP
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.ajuntamentdetremp.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Nombre de membres presents: 12.
“La senyora M. Pilar CASES I LOPETEGUI, alcaldessa, informa que la Junta Electoral
Central ha lliurat el 19.03.2021 la credencial de regidora que acredita la senyora Anna
MARTÍNEZ CORTÉS com a regidora de l’Ajuntament de Tremp, en substitució de la
senyora Laura SORIANO AUBARELL, que va renunciar al seu càrrec de regidora el
04.02.2021, i prèvia renúncia anticipada de la senyora Eva FITER CIRERA i el senyor
Ivan SANCHEZ CAPDEVILA.
Hom constata la presència de la regidora designada.
Seguidament el secretari informa que la regidora designada ha formulat les
corresponents declaracions al Registre d’Interessos, d’acord amb el que preveu
l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
d’acord amb el model aprovat pel Ple de l’Ajuntament de TREMP el dia 06.05.2015, i
amb l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (LOREG), per a la donar compliment a les quals el secretari li ha tramès la
legislació vigent en matèria d’incompatibilitats per a la contractació amb l’Entitat i la
intervenció en determinats assumptes en funció de la seva situació personal.
A continuació l’alcaldessa, assistida del secretari, constata la identitat i personalitat de
la regidora designada, i li pren el jurament o promesa d’acord amb la fórmula prevista
en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, a la què incorpora una referència a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, i la senyora Anna MARTÍNEZ CORTÉS promet el càrrec
de regidora de l’Ajuntament de Tremp, i ho fa, davant d’un exemplar de la Constitució i
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, manifestant “sí, prometo per imperatiu legal”,
l’accepta i en pren possessió a partir d’aquest moment en què s’incorpora com a
regidora de ple dret al Ple de l’Ajuntament.”
El secretari,
Signat i datat electrònicament

