ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EN PLE.
DATA:
8-06-2011
SESSIÓ:
Extraordinària
LLOC:
Ajuntament de LA VALL DE BOI
HORA DE COMENÇAMENT: 13:30 hores.
HORA DE FINALITZACIÓ:
13:40 hores.
ASSISTENTS
Sr. Alcalde:
Joan PERELADA I RAMON
Srs. Regidors:
(IVB -PM)
Aurora SUBIRÀ I TORRELLES
Manel MARSOL I FIERRO
(Bpv)
Carlos FANTOVA I PALACIN (Bpv)

Sr. Secretari -Interventor
Cristóbal BLANCAS LEÓN
ABSENTS
Relació de regidors que han justificat la seva absència:
Gerard CASTELLARNAU I PLAZA
Esther ISÚS I FONT
Rubén BARDAJI I CAZORLA (IVB-PM)
Josep PEREMARTI I BORRELL
Josep LLUÍS FARRERO I MOYES (CIU)
Relació de regidors que no han justificat la seva absència:
Cap.
QUÒRUM
Per a la vàlida constitució del Ple és necessària l’assistència d’un terç dels seus
membres de dret. En conseqüència és necessària la presència de 3 membres
dels 9 que componen la Corporació. Així mateix és obligatori que el President
de la Corporació i el Secretari de la mateixa o les persones que els
substitueixin legalment hi siguin presents.

En conseqüència, atesa l’assistència de 4 regidors, i el Secretari -Interventor
es constata l’existència de quòrum.
Es reuneixen en la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els Senyors
Regidors expressats , 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 I ÚNIC. Aprovació de l’Acta de l’última Sessió celebrada.

L’alcalde obre la sessió i sotmet a votació l’esborrany de l'acta de la sessió
anterior, de caràcter ordinari, celebrada el dia 5 de abril de 2011 i la de caràcter
extraordinari, celebrada el dia 27 d’abril de 2011, esborrany que ha estat lliurat
als senyors regidors amb anterioritat a la convocatòria de la sessió.
El Sr Alcalde pregunta els Senyors Regidors si desitgen realitzar alguna
observació de l’Acta de la Sessió anterior de data 5 d’abril de 2011 i 27 d’abril
de 2011.
No formulant -se cap observació, s’aprova per unanimitat l’Acta de la
Sessió anterior.
Tot seguit, l’alcalde expressa el seu agraïment a tots els membres de la
corporació per la dedicació que han tingut durant la legislatura municipal, que avui
conclou, envers les tasques de govern del municipi i manifesta el seu desig que
en un futur no restin al marge de les qüestions del poble i continuïn prestant la
seva col·laboració pel bé de la comunitat municipal.
No havent més afers a tractar en l’Ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca la
Sessió a les 13:40 hores, tot agraint els Senyors Regidors la seva participació
en la gestió municipal durant el present mandat.
En compliment de l’article 111 esmentat estenc la present acta.
Dono fe del seu contingut.

El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

