AJUNTAMENT DE VILALLER

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VILALLER

Identificació de la sessió

Número:

4/2015; 10/06/2015

Convocatòria:

Decret núm. 049/2015 de 4 de juny

Caràcter:

Extraordinari final de legislatura

Data:

10/06/2015

Horari:

09:05 a 09:15 hores

Lloc:

Seu de l’Ajuntament de Vilaller

Hi assisteixen:
Joan Ramon Piqué i Badia
Albert Franco i Quintana
Enrique Fueyo i Vidal
Maria José Erta Ruiz

alcalde president e.f.
1r tinent d’alcalde e.f.
2n tinent d’alcalde e.f.
regidora e.f.

Jaume-Lluís Colom Gorgues

secretari interventor

No hi assisteixen:
Salvador Farré i Juanmarti
Dolors Toló i Peguera
Marc Moreno i Monsó

regidor e.f. (s’excusa)
regidora e.f.
regidor e.f.

ORDRE DEL DIA:

Únic.-

Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la darrera sessió del Ple,
ordinària número 3/2015; 27/04/2015.
Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la darrera sessió de la Junta de
Govern Local (26/11/2014).

C/ Sant Climent 3 - 25552 VILALLER Tf: 973698159 / 973697014 - Fax: 973698147 e-adreça: ajuntament@vilaller.ddl.net

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
S'inicia la sessió exposant-se que, celebrades Eleccions Locals en data 24 de maig de 2015,
l’article 195.1 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim electoral General,
estableix que les corporacions municipals han de constituir-se el vintè dia posterior a la
celebració de les eleccions, i que correspon al dia 13 de juny de 2015.
També s’exposa que, d’acord amb l’establert a l’article 36.1 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, aprovat per Reial Decret 2569/1986 de 28 de
novembre, el tercer dia anterior a l’assenyalat per la legislació electoral per a la sessió
constitutiva dels Ajuntaments, els regidors cessants han de reunir-se en sessió convocada al
sol efecte d’aprovar l’acta de la darrera sessió celebrada.
En conseqüència, cal concloure els actes i acords adoptats a la legislatura que ara finalitza
i donar compliment a allò que disposa l'art. 110 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre en relació a les actes pendents d'aprovació de la legislatura recentment
finalitzada. Per això procedeix a la present sessió, l'aprovació de l'Acta de la darrera sessió
del Ple, ordinària número 3/2015; 27/04/2015.
En compliment del precepte esmentat, i atès que es lliurà una còpia de l'esborrany de
l'Acta de la susdita sessió a cada membre del Ple per tal de sotmetre-la a la seva
aprovació, el Ple la pren en consideració i resulta aprovada per unanimitat.
Alhora, trobant-se, també, pendent d’aprovar l’Acta de la darrera Junta de Govern Local,
sent present tots els membres que integren aquest òrgan, per unanimitat, aquests membres,
l’aprovent (ordinària de 26/11/2014).
Seguidament, el senyor alcalde president en funcions aixeca la sessió prosseguint reunits els
assistents, fora de sessió, segons havien convingut per canviar impressions i informació en
relació a la imminent successió en el govern.
De l’esmentada sessió jo, secretari, n'estenc la present Acta que certifico amb el vistiplau
del senyor alcalde-president ef.
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