ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

268/2015
04/2015
Extraordinari
10 de juny de 2015

A Sant Pere Pescador, el 10 de juny de 2015, quan són les vint hores i vint
minuts, en primera convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de
la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde en funcions Jordi Martí i
Deulofeu, l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar la sessió
EXTRAORDINÀRIA conforme a l’ordre del dia notificat a aquest efecte.
Hi assisteixen:
Sr. Jordi Martí i Deulofeu
Sr. Agustí Badosa Figueras
Sra. Anna Isern Font
Sr. Lluís Font Massot
Sr. Blai Bahí Larios

Alcalde-President
Primer Tinent d’Alcalde
Segona Tinent d’Alcalde
Tercer Tinent d’Alcalde
Regidor

IpSP
IpSP
IpSP
IpSP
IpSP

Regidora
Regidor
Regidor
Regidora

IpSP
IpSP
IpSP
IpSP

Excusen la seva assistència: Cap
És absent:
Sra. Marina Barceló Fàbrega
Sr. Adrià Gasau Saló
Sra. Laura Carrera Terradas
Sra. Ginesta Miró Ezquerra

Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat per la
Secretària, Sra. Iolanda Cuenca Bermúdez, l’existència de quòrum d’un terç
amb un mínim de tres membres corporatius requerit perquè pugui ser iniciada,
es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes corresponents al Ple ordinari 01/2015 de 10 de
març, i del Ple extraordinari 02/2015, de 27 d’abril.

Primer: APROVACIÓ DE LES ACTES CORRESPONENTS AL PLE
ORDINARI 01/2015 DE 10 DE MARÇ, I DEL PLE EXTRAORDINARI 02/2015,
DE 27 D’ABRIL.
Antecedents de fet.
 En data 10 de març de 2015 es va celebrar Ple ordinari 01/2015, amb
l’Ordre del dia que consta a l’expedient corresponent.

 En data 27 d’abril de 2015 es va celebrar Ple extraordinari, amb l’Ordre
del dia que consta a l’expedient corresponent.

Fonaments de dret
 Article 91 i 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
 Article 36 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Corporacions Locals (ROF).
En compliment del que es disposa a l’article 36 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Corporacions locals (ROF), el tercer dia anterior a aquell
assenyalat per la legislació electoral per la sessió constitutiva de l’Ajuntament
després de celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig de 2015,
els regidors cessants, tant del Ple com de la Junta de Govern Local es reuniran
en sessió extraordinària convocada al únic efecte d’aprovar l’acta de la última
sessió celebrada.
Per això, el Sr. Alcalde-President en funcions pregunta si algun membre del Ple
té cap observació que formular a l’acta corresponent a la sessió del Ple ordinari
01/2015, celebrat en data 10 de març, i l’acta corresponent a la sessió del Ple
extraordinari 02/2015, celebrat el 27 d’abril de 2015, les qual han estat
distribuïdes juntament amb la convocatòria de la present sessió per la qual
cosa es prescindeix de la seva lectura en aquest acte.
Al no formular-s’hi cap observació, les esmentades Actes són aprovades per
unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les vint hores i trenta minuts del vespre, de tot el que, com a
Secretària de la Corporació, CERTIFICO.
Sant Pere Pescador, 10 de juny de 2015.
L’Alcalde-President,
en funcions

Jordi Martí i Deulofeu

Davant meu,
La Secretària-Interventora,

Iolanda Cuenca Bermúdez

