Llibre d’Actes del Comú d’Escaldes-Engordany – Any 2019 – Sessió extraordinària de data 13 de març

L’any dos mil dinou, dimecres, dia 13 de març, a casa comuna
d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió
extraordinària, sota el següent Ordre del dia:
Punt únic: Presa de jurament o promesa del càrrec de Conseller de
Comú per part del Sr. Higini Martínez-Illescas Bermejo.
La sessió ha estat convocada amb caràcter extraordinari arrel de la carta
de data 25 de febrer d’enguany, mitjançant la qual el Sr. Marc Magallon
Font va comunicar de forma oficial la seva renuncia al càrrec de Conseller
de Comú, atesa la seva voluntat de presentar-se com a candidat a les
properes eleccions al Consell General.
Posteriorment, mitjançant Decret del Govern de data 26 de febrer de 2019
i d’acord amb l’establert a la Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada
de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, el
Sr. Higini Martínez-Illescas Bermejo (candidat següent de la candidatura
“Liberals d’Andorra + Independents”), que avui prestarà jurament, va ser
proclamat elegit per al càrrec de Conseller del Comú, en substitució del
Sr. Marc Magallon Font.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marín González, Cònsol Major, i
de l’Hble. Sr. Marc Calvet Sala, Cònsol Menor, són presents a la Sala tots
els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Josep Ramon
Túdel que ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i
essent les 12:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i
s’inicia l’acte previst pel dia d’avui.

Presa de jurament o promesa del càrrec de Conseller
de Comú per part del Sr. Higini Martínez-Illescas
Bermejo
La Sra. Cònsol Major reclama la presència del Sr. Higini Martínez-Illescas
Bermejo davant la taula presidencial, per tal de procedir a la presa de
jurament o promesa del càrrec de Conseller pel qual va ser proclamat
elegit.
El Sr. Higini Martínez-Illescas es situa davant el Sant Crist i l’exemplar de
la Constitució col·locats damunt la taula presidencial, i la Sra. Cònsol
Major li formula la següent pregunta:
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Vos, Higini Martínez-Illescas Bermejo, que heu estat proclamat elegit com a Conseller
de Comú per la parròquia d’Escaldes-Engordany; jureu o prometeu acatar la
Constitució del Principat d’Andorra ?

L’interpel·lat, alçant la mà davant del Sant Crist i la Constitució, respon:
Sí, ho prometo.

Respon de nou la Sra. Cònsol Major:
Si així ho feu, bon andorrà sereu.

Per a cloure l’acte de promesa del càrrec, la Sra. Cònsol Major dóna la
benvinguda al nou Conseller de Comú, li expressa els millors desitjos i li
ofereix tota la seva col.laboració.
I, esgotat l’ordre del dia de la sessió, la Sra. Cònsol Major aixeca la
sessió. Són les 12:15 hores.

Vist i plau
LA CÒNSOL MAJOR

P. o. del Comú
EL SECRETARI GENERAL
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