ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 10 DE JUNY DE 2015
Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 92/2015
Data: 10/06/2015
Horari: 20,30 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcalde
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A)
Regidors:
Sr. Manel Bastias Rosell (L’A)
Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A)
Sra. Míriam Clopés Coll (L’A)
Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Sr. Jaume Tordera Homs (CiU)
Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Sr. Santiago Maria Polo Ribas (CiU)
Sra. Marta-Antònia Palou Aligué (ERC-AM))
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona

A Viladrau, essent les vint hores trenta minuts del dia deu de juny de dos mil quinze, es
constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a
l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la Secretària de la
Corporació, a l’objecte de donar compliment a allò que disposa l’article 36.1 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en què es disposa que el tercer dia
anterior a l’indicat per la legislació electoral per a la sessió constitutiva de l’Ajuntament
els regidors cessants, s’han de reunir en sessió convocada a l’efecte d’aprovar l’acta de
l’última sessió convocada.
Comprovada l’existència del quòrum legal perquè sigui iniciada, el Sr. President obre la
sessió amb l’únic punt de l’ordre del dia:

PRIMER I ÚNIC.- APROVACIÓ DE LES ACTES SEGUENTS: PLE
EXTRAORDINARI DE 30 DE MARÇ DE 2015, PLE EXTRAORDINARI DE 27
D’ABRIL DE 2015, PLE EXTRAORDINARI DE 8 DE MAIG DE 2015 I PLE
EXTRAORDINARI DE 22 DE MAIG DE 2015.En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, aprovat
per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun membre de
la Corporació ha de formular alguna observació a les actes de les sessions
extraordinàries de 30 de març de 2015, 27 d’abril de 2015, 8 de maig de 2015 i 22 de
maig de 2015, que s’han distribuït amb la convocatòria.
Es formulen les esmenes següents:
1) Sra. Palou del grup municipal d’ERC formula la següent esmena: En el Ple de 30 de
març de 2015 es fa constar en una intervenció seva al punt núm.2 que la quantitat no és
5.000 € sinó 100.000 €
Se sotmet a votació l’esmena anterior i s’aprova per unanimitat.
Sense cap més observació, s’aproven per unanimitat les actes de les sessions
esmentades.
Per últim el Sr. Alcalde, atès que deixa la Corporació, en nom seu i de la Regidora de
L’A, Sra. Gómez que també finalitza mandat, diu unes paraules de comiat, agraint als
companys de l’equip de govern el seu treball i desitjant sort al nou govern que es
constituirà el proper dissabte. En el mateix sentit s’acomiaden també la Regidora d’ERC
Sra. Palou i el Sr. Polo del grup municipal de CiU.
L’alcalde aixeca la sessió, quan són les 20’45 hores aixecant-se la present acta de la
qual com a Secretària, certifico.

