ACTA NÚM. 7/2011
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNY DE 2011
Assistents
Presidència:

Núria López Rodríguez (PSC)

Regidor/es:

Joan Rivera López (PSC)
Roser Caballero Martínez (PSC)
Ferran Martínez Ramos (IC-V)
Eva Martínez Cazorla (IC-V)
Joaquim Serrador Rabaseda (CIU)
Joan Manso Bosoms (CIU)
Montserrat Portabella Darnés(CIU)
Ramon Perearnau Morera (NA)
Laia Briones Buixassa (CIU)
Jordi Salamó Serra (CIU)
Cap

Absents:

A les 20:00 hores, a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament
de
Campdevànol,
es
reuneixen els membres del Ple què
consten al marge, sota la presidència de
l’alcaldessa, Illma. Sra. Núria López i
Rodríguez.
La reunió té per objecte la celebració de la
sessió ordinària convocada en legal forma,
primera convocatòria.

Actua com a secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya per Resolució de 13-02-2009 (publicada per Resolució
GAP/1081/2009, de 31 de març, DOGC núm. 5367 de 27-4-2009).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article
98.C. del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al
següent :
ORDRE DEL DIA:

ÚNIC. Aprovació de les actes de les sessions anteriors

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcaldessa declara oberta la sessió i seguidament es tracten successivament
els punts inclosos a l’ordre del dia:
1. Aprovació actes sessions anteriors
Es proposa l’aprovació de l’acta núm. 5 de la sessió de Ple extraordinària de
15 d’abril de 2011 i l’acta núm. 6 de la sessió extraordinària de 26 d’abril de
2011.
La proposta s’aprova per unanimitat

L’alcaldessa agraeix els regidors i regidores la seva assistència al darrer Ple
de la legislatura per aprovar les actes.
I com que no hi ha més punts per tractar l’alcaldessa aixeca la sessió quan
són les 20:05 del vespre, de la qual cosa en dono fe, amb el vist i plau de
l’alcaldessa presidenta.
El secretari,

Vist i plau
L’alcaldessa,

Josep Ruiz i Muñoz

Núria López i Rodríguez

