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ACTA DE PLE
NÚM. 5/15
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL DIA 10 DE JUNY DE 2015
Inici: 9:00
Acabament: 10:00
Assistència:
President
Il·lm. Sr. Pep Palos i Sastre (CIU-Indep)
Regidors/es
Sra. Dolors Cambras i Saqués (CIU-Indep)
Sr. Joan Navarro i Soler (CIU-Indep)
Sr. Josep Nogué i Serrat (UPSP)
Absències:
Sra. M. Carme Simon i Orriols (CIU-Indep)
Sra. Blanca Villar Pérez(UPSP)
Sr. Gerard Soler i Perramon (UPSP)

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sant Pau de
Segúries, es reuneix el Ple de la corporació a l’objecte
de celebrar la sessió ordinària en 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 interventor de l’Ajuntament comissionat pel
Servei d'Assistència a Municipis, 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.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària convocada en legal forma a l'efecte de
tractar el punt inclòs al següent:
Ordre del dia:
Únic. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde president excusa l’assistència dels regidors dalt relacionats i declara oberta la sessió que
té per objecte el punt únic de l’ordre del dia:
Únic. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Per unanimitat s’aproven les actes de les sessions següents:
Acta de Ple 2/2015, de 15 d’abril de 2015
Acta de Ple 3/2015, de 27 d’abril de 2015
Acta de Ple 4/2015, de 25 de maig de 2015
L’alcalde fa esment que és el darrer Ple de la legislatura i s’acomiada de la resta de regidors.
Com que no hi ha més temes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data dalt
consignats.
I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vist i plau de l’alcalde president de la corporació
al lloc i data dalt consignats.
El secretari,

Vist i plau,
Alcalde president,

Josep Ruiz i Muñoz

Pep Palos i Sastre
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