AJUNTAMENT DE CAMPELLES
17534 (GIRONA)

ACTA DE PLE
NÚM. 6/2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL DIA 10 DE JUNY DE 2015
A la Sala d’Actes de la Seu de l’Ajuntament de

Inici: 20:00
Acabament: 21:00
Assistència
President:
Il·lm. Sr. Joan Dordas i Riu (IpC PSC-PM)
Regidors/es:
Sra. Marta Alsina i Domènech (IpC PSC-PM)
Sr. Marc Cutrina i Gallart (IpC PSC-PM)
Sr. Josep Dordas i Vila (CIU)
Absències:
Sr. Jordi Baeta i Galceran (IpC PSC-PM)

Campelles, es reuneix el Ple de la corporació a
l’objecte de celebrar la sessió ordinària, primera
convocatòria, sota la presidència del seu titular i
l’assistència dels regidors/es, relacionats al marge.
Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz,
secretari de l’Ajuntament comissionat pel Servei
d'Assistència a Municipis del XALOC (Diputació de
Girona).

Prèviament es comprova que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.c) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Assisteix la Sra. Dolors Ruiz Teixidor funcionària de l’Ajuntament designada com a
secretària accidental permanent per a la gestió diària de la corporació.
L’objecte de la reunió és la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma
per tractar els punts inclosos al següent:
Ordre del dia:
ÚNIC. Aprovació de les actes de la sessions anteriors
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde president declara oberta la sessió, excusa l’assistència del regidor Sr. Jordi
Baeta per motius laborals, i es tracta el punt, inclòs a l’ordre del dia, següent:
ÚNIC. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Per unanimitat s’aprova les Actes dels Plens : el 3/2015 de la sessió ordinària de 2404-15, el 4/2015 de la sessió extraordinària de 27-04-2015 i el 5/2015, de la sessió
ordinària de 15-05-2015.
L’alcalde fa esment que és el darrer Ple de la legislatura i s’acomiada de la resta de
regidors.
Vols fer un agraïment molt especial a tots els regidors que li han donat suport i expressa
el seu respecte i consideració a la tasca que han desenvolupat durant aquests quatre
anys de la legislatura.
Com que no hi ha més assumptes, l’alcalde president aixeca la sessió plenària al lloc i
data dalt consignats, de la qual com a secretari estenc aquesta acta amb el seu
vistiplau.
El secretari,

Vist i plau,

Josep Ruiz i Muñoz

Joan Dordas i Riu
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