AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL
Àrea d’Alcaldia
Plaça Anselm Clavé 1
17530 Campdevànol
Tel. 972730019
Fax 972731237
www.campdevanol.org
e-mail: ajuntament@campdevanol.org
NIF: P-1704000-G

ACTA 11/2015
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
CELEBRADA EL DIA 10 de juny de 2015

Assistents
Presidència:
Membres:

Joan Manso Bosoms
Joaquim Serrador Rabaseda
Gerard Soler
Jaume Garcia Anglada

Convidats

Dolors Costa

Absents

Marta Bardolet
Sergi Corbatera

Inici: 19.30
Fi: 19.35
Al
despatx
d’Alcaldia
de
l’Ajuntament de Campdevànol es
reuneixen els membres de la Junta
de Govern a l’objecte de celebrar la
sessió, en primera convocatòria, sota
la Presidència de l’alcalde i
l’assistència dels regidors què es
relacionen al marge.

Actua com a secretària la Sra. Núria Charques Grífol, d’acord amb l’acta de presa de
possessió de data 28.1.2015 i en virtut del nomenament de la Direcció General
d’Administració Local de data 24 de febrer de 2015.
El quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 112 del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
La convocatòria s’ha fet en legal forma per tractar el següent:
Ordre del dia
Únic Proposta d’aprovació de les actes de sessions anteriors 11.5.2015

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts de
l’ordre del dia:
Únic Proposta d’aprovació de les actes de sessions anteriors 11.5.2015
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Celebrades les eleccions municipals el proppassat 24 de maig de 2015 i d’acord
amb l’article 37 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals, que estableix
que les corporacions municipals es constituiran en sessió pública el vintè dia
posterior a la celebració de les eleccions , resultant aquest és el proper 13.6.2015
En compliment de l’article 36 del RD 2568/1986 de 28 de novembre pel que s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals
que estableix que el tercer dia anterior al senyalat per la legislació electoral per la
sessió constitutiva dels ajuntament, els regidors cessants, tant del Ple com de la Junta
de Govern local es reuniran en sessió convocada amb l’única finalitat d’aprovar
l’acta de la darrera sessió celebrada .
Es proposa l’aprovació de l’acta núm.3 de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local de data 11.5.2015
La proposta s’aprova per unanimitat

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc i data
dalt consignats.
La secretària

Vist i plau
El president,

Núria Charques Grífol

Joan Manso i Bosoms
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