ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FONTANALS DE
CERDANYA CELEBRADA EN DATA 10/06/2015

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 3/2015
Caràcter: extraordinari
Data: 10 de juny de 2015
Hora de començament: 12:30 hores.
Hora de finalització: 12:40 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament.
ASSISTENTS
Regidors en funcions per la Llista de Convergència i unió (CIU):
-

Josep Serret Mills.
Maria Garreta Baqué.
Josep Maria Ester Font.

Regidors en funcions per la Llista d’Endavant Cerdanya (End-Cerd):
-

Ramon Chia Galvez.
Joaquim Vera Garrote.
Esteban Baqué Vidal.

Regidor en funcions per la Llista d’Independents de Fontanals de CerdanyaAlternativa Cerdana-Progrés Municipal (IFC-AC-PM):
-

Jordi Pereiro Laguarda.

Secretari de la Corporació:
-

Albert Planella i Casasayas.

ABSENTS
No assisteix, havent excusat la seva absència, el següent regidor:
Regidors en funcions per la Llista d’Endavant Cerdanya (End-Cerd):
-

Esteban Baqué Vidal.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
d’acord amb el que estableix l’article 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28

d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, l’Alcalde en funcions obre la sessió i es passen a tractar els
assumptes inclosos a l’ordre del dia.
A.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
L’alcalde en funcions exposa que l’objecte de la sessió és només l’aprovació,
per part dels regidors cessants del Ple, de l’acta de l’última sessió celebrada,
d'acord amb el que disposa l'article 36.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Amb aquesta finalitat, l'alcalde en funcions pregunta si algun membre de la
corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió núm. 2/2015,
d’11/05/2015, que s'ha distribuït amb la convocatòria. El regidor, Sr. Ramon
Chia, demana la paraula i manifesta que vol que quedi constància que respecte
al punt cinquè de l’ordre del dia, referent a “l’adquisició directa de la finca
anomenada Hort del Carre (Exp.- 44/15)”, l’acord d’adquisició de la finca NO
tindrà plena eficàcia fins que el nou Consistori la ratifiqui, la qual cosa, tal i com
consta a l’expedient, haurà de fer-se en un termini màxim de sis mesos i què
cas de no ratificar-se l’acord, aquest perdrà de forma automàtica qualsevol
tipus de validesa. Tots els regidors manifesten la seva conformitat.
No es formula cap més observació, per la qual cosa l’acta esmentada es
considera aprovada per unanimitat.
Seguidament es llegeix aquesta acta i essent que es troba conforme, els
membres del Ple l’aproven per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde en funcions aixeca la sessió,
de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L’alcalde
en funcions

Els regidors en funcions

