
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACTA de presa de possessió del conseller d'Interior i del conseller d'Empresa i Coneixement.

A la ciutat de Barcelona, al saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, es reuneixen, a les 18:02 hores del
dia 3 de setembre de 2020, el Molt Honorable Senyor Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de
Catalunya; el vicepresident primer del Parlament de Catalunya, per delegació del Molt Honorable president del
Parlament de Catalunya, el senyor Josep Costa i Rosselló, i l'Honorable vicepresident del Govern i conseller
d'Economia i Hisenda, el senyor Pere Aragonès i Garcia. Hi assisteixen també el senyor Miquel Samper i
Rodriguez i el senyor Ramon Tremosa i Balcells.

Actua com a secretari el senyor Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern.

L'objecte de la convocatòria és la presa de possessió del senyor Miquel Samper i Rodriguez i del senyor Ramon
Tremosa i Balcells com a consellers del Govern de la Generalitat de Catalunya.

S'inicia l'acte amb la lectura, per part del secretari, del Decret 80/2020, de 3 de setembre, de cessament del
senyor Miquel Buch i Moya com a conseller d'Interior. A continuació, es llegeix el Decret 83/2020, de 3 de
setembre, de nomenament del senyor Miquel Samper i Rodriguez com a conseller d'Interior.

Tot seguit, el nou conseller s'acosta a la taula de la presidència, on presta prometença del seu càrrec
mitjançant la fórmula següent: “Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que
assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?”. El conseller ha
respost: “Sí, ho prometo”.

A continuació, el secretari llegeix el Decret 82/2020, de 3 de setembre, de cessament de la senyora Maria
Àngels Chacón i Feixas com a consellera d'Empresa i Coneixement i el Decret 84/2020, de 3 de setembre, de
nomenament del senyor Ramon Tremosa i Balcells com a conseller d'Empresa i Coneixement.

El nou conseller s'acosta a la taula de la presidència, on presta prometença del seu càrrec mitjançant la
fórmula següent: “Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al
servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya?”. El conseller ha respost: “Sí, ho
prometo”.

Finalment, el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya dirigeix unes paraules als consellers i als
assistents i, havent-se complert la finalitat de la reunió, a les 18:10 hores es clou la sessió, de la qual estenc
aquesta Acta a la data esmentada a dalt.

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

Vistiplau

El president
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