AJUNTAMENT DE CISTELLA

ACTA DE LA SESSIO ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA DE 10
DE JUNY DE 2015.
A la Casa Consistorial de Cistella, i essent les 20:30 hores del dia 10 de juny de 2015, es
reuneix la Corporació amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària que ha estat
prèviament convocada a l’efecte, amb 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’assenyalat per la Legislació electoral per a la
sessió constitutiva de l’Ajuntament els Regidors cessants, es reuniran en sessió
convocada a l’efecte d’aprovar l’acta de l’última Sessió convocada, presidida pel Sr.
Alcalde Enric Gironella Colomer, i amb l’assistència dels regidors que a continuació
s’indiquen: Francesc Vilarrasa Rique. Lluis Torrecabota Pedregós, Bart M. J. Bekaert,
Antonio Bernad Prats, Carles Sagué Caselles i Moisès Nogué Ribas.
Amb l’assistència de la Secretària Interventora de la Corporació. Sra. Olga Serrats
Juanola.
Declarada vàlidament constituïda i oberta la sessió, seguidament es passa a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria
ORDRE DEL DIA
PRIMER. Aprovació de l’acta de l’última sessió celebrada.
El Sr. Alcalde pregunta els Senyors Regidors si desitgen realitzar alguna
observació de les actes de les sessions anteriors de data 27 d’abril i 11 de maig de 2015.
No formulant-se cap observació, s’aprova per unanimitat les actes de les
sessions anteriors.
No havent més afers a tractar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 20:40 hores, tot agraint els Senyors Regidors la seva participació en la gestió
municipal durant el present mandat.
I perquè així hi consti als efectes de l’expedient, emeto la present acta amb el
vist i plau del Sr. Alcalde, a Cistella, 10 de juny de 2015.

Vist i plau
L’Alcalde

La Secretaria

