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AJUNTAMENT DE MANLLEU

Presa de possessió del càrrec d'un regidor de Junts
per Catalunya - Manlleu

Localització de l'activitat

ALÍCIA VILA I TORRENTS, secretària de l’Ajuntament de Manlleu,
C E R T I F I C O:
Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 22 d'octubre de 2019, va prendre
coneixement dels acords següents:
“PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC D'UN REGIDOR DE JUNTS PER CATALUNYA MANLLEU
Part expositiva:
1. El passat 13.09.2019 el regidor de l’Ajuntament per la formació política de Junts per
Catalunya – Manlleu (JxCAT – JUNTS), el senyor Miquel Gay Estévez, va presentar en
el Registre General la seva renúncia a l’esmentat càrrec, renúncia de la qual va
prendre raó el Ple municipal en la sessió del dia 24.09.2019.
2. Posteriorment a aquesta sessió plenària, concretament el 30.09.2019, la següent
membre de la candidatura de la citada formació política, Marga Padrós Ferrer, va
presentar la seva renúncia mitjançant compareixença formal davant la secretària
d’aquesta Corporació.
3. De la documentació que consta en l’expedient instruït arran de les darreres eleccions
locals es desprèn que, a la vista de la citada renúncia, la persona cridada a substituir
al senyor Miquel Gay com a regidor per JxCAT – JUNTS és el senyor Aleix Estrada
Carrera.
4. Una vegada efectuada la comunicació dels antecedents esmentats a la Junta Electoral
Central, aquest òrgan ha fet arribar a l’Ajuntament la credencial de regidor a favor
del senyor Aleix Estrada Carrera, que l’acredita com a regidor electe per dita
candidatura. Aquesta credencial ha estat presentada a la Secretaria municipal per tal
que el Sr. Estrada pugui prendre possessió del càrrec en substitució del Sr. Gay,
havent formulat prèviament declaració d’interessos, béns i activitats.
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5. El senyor Aleix Estrada Carrera compareix a la sessió plenària, a l’objecte que,
acomplint la legislació en vigor, pugui prendre possessió del càrrec; pressent doncs
en aquest acte el nou regidor municipal, l’alcalde el convida a prendre possessió i a
tal efecte li formula el jurament o promesa corresponent, a través de la pregunta
literal que segueix:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Manlleu d’acord amb la
fórmula legal de jurament o promesa?”
A la qual cosa el senyor Aleix Estrada Carrera respon:
“Per Manlleu i per la futura República de Catalunya. Per imperatiu legal, sí ho
prometo”
Fonaments de dret:
I.

L'article 9.4 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix
que qui vulgui deixar la seva condició de regidor, haurà de presentar la seva
renúncia per escrit davant del Ple de la Corporació.

II.

L'article 182.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general
estableix que quan es produeixi la renúncia d'algun regidor, aquest serà substituït
per la següent persona que figura a la llista electoral de la seva mateixa formació
política.

III.

La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
substitució de càrrecs representatius locals, indica el procediment a seguir en cas
de renúncia d'un regidor.

En atenció als antecedents exposats i d’acord amb els fonaments de dret citats, es redacta
aquesta proposta de dictamen per tal que se li doni el tràmit oportú per part de la Comissió
Informativa, abans del seu sotmetiment al Ple municipal, que ha de respondre als següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentat de la presa de possessió efectiva del regidor electe
d’aquest Ajuntament, senyor Aleix Estrada Carrera, representant del grup municipal JxCAT –
JUNTS, el qual passarà a desenvolupar les funcions que li són pròpies des d’aquesta mateixa
data.
Segon.- Notificar aquests acords al senyor Aleix Estrada Carrera i al grup municipal de
JxCAT – JUNTS.”
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I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el
vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent.
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Vist i plau
F_FIRMA_1

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
Alícia Vila i Torrents
29-10-2019 19:24

SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Àlex Garrido i Serra
30-10-2019 13:33
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