
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

^ /

Núm.: 06/2017
Día: 24d'agostde2017
Organ: Pie
Hora: De 14:30 a 14:45 hores
Lloc: Ajuntament d'Ascó
Carácter: Extraordinaria
Convocatoria: Primera

ASSISTENTS

President:

Sr. José M. Buixeda Ruana

Regidors:

Sr. José Jaimot Jiménez
Sr. Salvador Florido Florido
Sr. Ramón Plaza Doménech
Sra. Montserrat Lerma Díaz
Sr. Josep Serra Serra
Sr. Miquel Ángel Ribes Jornet

Secretaria:

Sra. M. Ángel Benedicto Esclarín

No assisteixen, pero justifiquen la seva abséncia les Sres. Margarita Daura
Biarnés ¡ Cristina Serra Cavallé

ORDRE DEL DÍA PREVIST.

1.- Presa de possessió de la Sra. Josefa Egea Peralta com a Regidora de
1'Ajuntament d'Ascó, per la candidatura "Independents d'Ascó. Federació
Independents de Catalunya" (IA-FIC).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.

1.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. JOSEFA EGEA PERALTA COM A
REGIDORA DE UAJUNTAMENT D'ASCÓ. PER LA CANDIDATURA
"INDEPENDENTS D'ASCÓ. FEDERACIÓ INDEPENDENTS DE CATALUNYA"

El Sr. Presídent explica que el Pie de la Corporació en sessíó de data 27 de julio!
de 2017 va prendre coneixement de l'escrít de renuncia del carree de Regidor
presentat peí Sr. Ramón Plaza Doménech, de data 21 de julio! de 2017 i va
sol-licitar a la Junta Electoral Central a Madrid 1'expedició de la credencial a favor
de ¡a Sra. Josefa Egea Peralta, a la qual //' corresponia cobrír la vacant produfda
per ser la següent en 1'ordre de col-locacíó de la llísta presentada per la
candidatura Independents d'Ascó a les eleccions munidpals del 24 de maig de
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2015, la qual s'ha rebut en aquest Ajuntament en data 17 d'agost de 2017.
Seguidament dona lectura a la mateixa.
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A continuado la Sra. Secretaria fa constar que la Sra. Josefa Egea ha presentat,
davant la Secretaria General de 1'Ajuntament, tant la declarado d'1'nterQssos com
la de bens patrimonials i a mes s'ha comprovat que no concorre en cap causa
d!incompat¡biiitat per poder accedír al seu carree.

E/ Sr. President, abans de passar ¡a paraula a la nova regidora, en nom de tot el
govern i Ajuntament t¡ vol donar la benvinguda i ii comenta que s'adhereix a la
¡nstitució, que la seva feina será laboriosa, que no seré una feina fácil, li demana
que tingui la máxima coherencia, que siguí prudent i diu que amb sentit comú tirará
endavant amb la seva tasca i que tí desítgen el máxim d'éxits i que, amb el seu
carácter, de ben segur tindrá molts encerts.

Seguidament cedeix la paraula al Grup Municipal CDC.

E/ Sr. Josep Serra excusa 1'assisténcia de les Sres. Margarita Daura i Cristina
Serra que es troben de vacances fora de la poblado i no han pogut estar aquí.

E/ Sr. Míque! Ángel Ribes comenta que agraeix, que es fot un detall, que aquest
cop no se'ls hagi vetat la paraula per felicitar, encoratjar i Índús pronunciar les
seves mostres d!agra'fment ais Regidors entrants ¡ sortjnts d'aquest Ajuntament,
que ja en son uns quants. Agrair era el que volien fer en el cas del passat Píe de
dimissió del Sr. Plaza, en el qual ells sí van poder recrear-se en agrair les tasques
realitzades i la dedicado que va teñir de cara aquest Ajuntament, pero a elts se'ls
hi va negar la paraula, probablement per temor a sentir les realitats que us
envolten. Comenta que no es quedaran caítats, al contrarí, cada cop parlaran mes
/ mes ciar. U comenta al Sr. Alcalde que no caí fer un míting de festa major, que es
lamentable polititzar un acte que hauría de serfestiu.

El Sr. Alcalde respon que están en un Pie de presa de possessió i pensa que
s'está excedint.

El Sr. Miquel Ángel Ribes comenta que vol encoratjar a la Sra. Josefa Egea a fer
una bona gestíó deis diners del poblé, a treballar durament peí poblé ¡ la gent
d'Ascó, ¡ !¡ voten demanar que no es deixi guiar per males influencies. Li demana
que sfgui íntegra, que no es deixi enredar per ningú i que dignífíqui dins de les
seves possibilitats aquest Ajuntament. U dona la benvinguda /' /es grades.

El Sr. Alcalde comenta que han estat unes paraules molí desafortu nades, porqué
s'está en una presa de possessió i el que no pot fer es recriminar en aquestcas de
1'Atcalde el que té que fer. S¡ atgú té que agrair o desagrair es 1'equip de govern,
que es 1'equip que está trebaltant, perqué ells no teñen constancia del que están
fent. Per tant considera que tes seves paraules son molt ambigües i no
representen absolutament res.

El Sr. Rfbes comenta que aixó es el que pensa e!l, que ells son part d'aquest
Ajuntament i que creuen que han de dir el que s'ha de dir.

Seguidament el Sr. Alcalde cedeix la paraula a la Sra. Josefa Egea Peralta, per a
prendre possessíó del carree, llegínt la formula establerta segons el R.D.
707/1979.de5d'abríl.
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U demana que s'aprop¡ per fer-li IHurament de la insfgnia de 1'Ajuntament perqué la
fací semr ais actes púbiics.

La Sra. Egea tiegeix el següent:

"Prometo per la meva consciéncia ¡ honor complir fidelment les obligacions de!
carree de Regidora de 1'Ajuntament d'Ascó amb lleialtat al Reí, i guardar i fer
guardar la Constitucíó Espanyota i 1'Estatut d'Autonom¡a com a normes
fonamentals de 1'Estat ¡ de Catalunya, respectivament"

Seguidament per la Sra. Egea es manifesta que espera comptar amb la
co¡'¡aboració de la gent del poblé, de fots els Regidors del Grup Municipal IA-FIC i
de fots ets regidors de !'opos¡ció i de tots els empíeats de 1'Ajuntament, que poden
estar segurs que la seva dedicado i esforQ serán constants amb 1'única finalitat de
complir amb aquest compromfs d'ajudar i treballarpel municípí. Dona ¡es grades a
tothom.

Ei President aixeca la sessió, de la qual, com a Secretaria estenc aquesta acta.

Vist í/Plau
IEL PI^ESIDENT

LA SECRETARÍA

DILIGENCIA.- Per a fer constar que la present acta consta de 3 folis, del núm.
246.053 F al núm. 246.055 F, del timbre comunitari ¡ del núm. 97 al núm. 99 del de
la Corporació Municipal.

LA SECRETARÍA
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