ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT EL DIA 24
DE NOVEMBRE DE 2016.

A la Canonja, essent les dinou hores del dia 24 de novembre de 2016, es reuneixen els senyors
membres de la Corporació, que a continuació es relacionen, a l'objecte de celebrar sessió
extraordinària, d'acord amb l'Ordre del Dia establert:
Presidència:
Sr. Roc Muñoz Martínez, alcalde.
Regidors:
Sr. Salvador Ferré Budesca, del grup municipal del PSC.
Sra. Francisca Márquez Sola, del grup municipal del PSC.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, del grup municipal del PSC.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, del grup municipal del PSC.
Sra. Lucía López Cerdán, del grup municipal del PSC.
Sr. José Luis Sánchez Lorente, del grup municipal del PSC.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, del grup municipal del PSC.
Sra. Glòria Virgili Gispert, del grup municipal del PSC.
Sra. Montserrat Tomàs Macías, del grup municipal de CIU.
Sr. Joan Pons Solé, del grup municipal de la CUP.
Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, del grup municipal del PP.
Secretari
Sr. Josep Maria Sabaté Vidal.
Interventor
Sr. Josep Rofes Llorens
No assistents i/o excusats
Cap.
Per la Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els assumptes que figuren a
l’ordre del dia i que són els següents:
1.- Aprovació de l'acta anterior.S'aprova, per unanimitat dels assistents, l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de data 29
de setembre de 2016, que acompanyava a la convocatòria.
2.- Presa de possessió de la Sra. Marina Clavero Lozano com a regidora de l'Ajuntament de la
Canonja.
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D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. secretari, el qual manifesta que el Ple de la Corporació,
en sessió ordinària celebrada en data 29 de setembre de 2016, va acordar, entre d'altres, prendre
coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Canonja, presentada per la
Sra. Sílvia Sola Clua, representant del grup del Partit Socialista de Catalunya.
Alhora, va acordar tramitar l’expedient corresponent a la seva substitució, sol·licitant a la Junta Electoral
Central que expedís credencial a favor de la Sra. Marina Clavero Lozano, que figura en el següent lloc
a la llista electoral de la candidatura del Partit Socialista de Catalunya.
S’han acomplert els tràmits previstos a l’article 7 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals (Reial Decret 2568/86), en relació a la presentació de credencials, i la
Sra. Marina Clavero Lozano ha efectuat les seves declaracions sobre béns patrimonials i interessos
que formen part ja dels respectius Registres d’Interessos, i també la declaració d’inexistència de causes
d’incompatibilitat, d’acord amb el que es disposa a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local.
Es fa constar que s'ha rebut la credencial de regidora expedida pel Sr. president de la Junta Electoral
Central, Sr. Carlos Granados Pérez, expressiva de que ha estat designada regidora d'aquest
Ajuntament la Sra. Marina Clavero Lozano, per estar inclosa a la llista de candidats presentada pel
Partit Socialista de Catalunya en les eleccions locals de data 24 de maig de 2015.
El secretari trasllada la credencial rebuda al Sr. Alcalde.
COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS.- El Sr. Alcalde comprova la credencial de la nova regidora,
expedida per la Junta Electoral Central, expressiva del fet que ha estat designada regidora de
l'Ajuntament de la Canonja, en estar inclosa a les llistes del Partit Socialista de Catalunya per la
Canonja.
PROMESA PER PART DE LA REGIDORA.- A continuació el Sr. Alcalde demana la Sra. Marina Clavero
Lozano que s'acosti a la Presidència per prestar jurament o promesa del càrrec de regidora, prèviament
a la presa de possessió.
La Sra. Marina Clavero Lozano, seguidament, promet la Constitució amb la fórmula indicada en el Reial
Decret 707/1979, manifestant el següent:
“Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de
l’Ajuntament de la Canonja, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya“.
En conseqüència, el Ple dóna possessió a la Sra. Marina Clavero Lozano del seu càrrec, i el Sr. Alcalde
li col·loca la insígnia representativa del càrrec, consistent en l'escut de la Canonja.
TORN DE PARAULES.L'Alcalde, Sr. Roc Muñoz Martínez, sol·licita dels regidors representants dels diferents grups
municipals, si desitgen manifestar-se respecte a aquest acte.
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Pren la paraula, en primer lloc, la Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, portaveu del grup municipal del
PP, que diu:
"Bienvenida Marina,
Para los que tenemos vocación de servicio, de ayudar a los demás, el poder estar aquí es una
oportunidad privilegiada. No siempre es fácil, pero es un reto asumible y que se disfruta cuando se
obtienen buenos resultados, y cuando compruebas que tu trabajo no es en vano.
Ánimo, y afronta esta etapa con ilusión".
A continuació, pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu del grup municipal de la CUP, donant la
benvinguda a la nova regidora al Ple de la Corporació, i donant-li ànims per realitzar la seva tasca.
Seguidament, pren la paraula, la Sra. Montserrat Tomàs Macías, portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió, que dóna la benvinguda a la nova regidora, desitjant-li encert i oferint la seva
col·laboració.
A continuació, pren la paraula el Sr. Salvador Ferré Budesca, portaveu del grup municipal del PSC, que
diu:
“Alcalde, companys i companyes regidors,
En representació del nostre grup en complau donar la benvinguda a la nova regidora, la Marina Clavero.
Et desitjo molta sort i molt encert en aquesta nova etapa que acabes d'encetar, ets una persona jove,
amb energia i, com el “valor al soldado”, se’t suposen moltes ganes. Ens hem de felicitar que aquest
consistori, i especialment el nostre grup, compti amb dues persones que no han arribat a la trentena i
que a més són dones, això és un signe inequívoc de que anem en bona direcció i les dones heu
començat a assumir el protagonisme social que us correspon i que històricament us ha estat manllevat.
Et reitero la disposició de tots el companys i companyes a ajudar-te. En tots nosaltres sempre trobaràs
un suport o un consell per al que convingui.
Enhorabona Marina i, un cop més, molta sort”.
Seguidament, pren la paraula la Sra. Marina Clavero Lozano, que agraeix la confiança dipositada i
manifesta el seu desig de servir al poble de la Canonja.
Finalment pren la paraula el Sr. Alcalde, que desitja molta sort a la nova regidora, fent-li avinent que
amb la sort no és suficient i que és necessari que treballi molt. També li fa constar que, tot i tenir molta
experiència en l’associacionisme juvenil, la feina a l’Ajuntament és molt diferent, però que comptarà
amb la col·laboració dels companys de corporació.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les dinou hores, quinze minuts, d'ordre del Sr. Alcalde,
s'aixeca la sessió, de la qual cosa jo, secretari, en dono fe.
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