AJUNTAMENT DE GARRIGAS
ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 10 DE
JUNY DE 2015.
A la Casa Consistorial de Garrigàs, i essent les 21:00 hores del dia 10 de juny de 2015 i sota la
Presidència de D/Dª. Josep Masoliver i Subirós Alcalde de la Corporació, es reuneixen en la
sala de sessions de la Casa Consistorial els Senyors Regidors Josep Ferrer Serra, Joaquim
Pastoret Lladó ,Pere Bosch Camps, Dolors Quer Puntil, Jose Carlos Vaello Ordis i Dolors
Juanola Teixidor, 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.
Prèvia convocatòria efectuada amb l’antelació reglamentària establerta en el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, de la qual s’ha donat publicitat mitjançant la
fixació d’un exemplar de la convocatòria i ordre del dia en el taulell d’anuncis d’aquest
Ajuntament i oberta la Sessió per la Presidència, es procedeix a l’estudi dels afers a tractar
d’acord amb el següent
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
l’acta de la sessió anterior de data 21 de maig de 2015.
No formulant-se cap observació, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
No havent més afers a tractar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les
21.10 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 Garrigàs, 10 de juny de 2015.
Vist i plau
L’Alcalde

La Secretaria

