ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Sessió:
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

7/2015
10 de juny de 2015
13.30 h a 13.35 h
Saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa
Extraordinari

Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
M. Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Antoni Llobet Mercadé
Miquel Davins Pey
Joan Calmet Piqué
Regidors i regidores
Sílvia Gratacós González
Olga Sánchez Ruiz
Àuria Caus Rovira
Jordi Serracanta Espinalt
M. Jesús Pérez Alonso
José Luis Irujo Fatuarte
Pere Culell Oliveras
Mireia Estefanell Medina
Joan Vinyes Sabata
Xavier Javaloyes Vilalta
Domingo Beltran Arnaldos
Sebastià Llort Prat
Jordi Masdeu Valverde
Secretari general
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats
Absent justificat
Regidor
Ramon Bacardit Reguant
Sònia Diaz Casado
Ruth Guerrero Rodríguez
Joan Comas Blanch
Albert Pericas Riu
Adam Majó Garriga

ORDRE DEL DIA
PUNT ÚNIC.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, que correspon al
Ple ordinari del dia 21 de maig de 2015.

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència
necessari per iniciar la sessió i explica que el caràcter extraordinari ve motivat, tal com
consta a la convocatòria, per les raons següents:
Per Reial decret 233/2015, de 30 de març, es van convocar Eleccions Locals per al dia
24 de maig de 2015.
Atès que d’acord amb allò que preveu el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, el tercer dia anterior a l’assenyalat a la legislació
electoral per a la sessió constitutiva dels Ajuntaments, cal convocar sessió a l’únic
efecte d’aprovació de l’acta de la sessió anterior.

PUNT ÚNIC.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, que
correspon al Ple ordinari del dia 21 de maig de 2015.

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió ordinària núm. 6, del dia 21 de maig de 2015, que s’ha entregat als regidors i
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna
observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 19 membres
presents.

L’alcalde manifesta que tot seguit lliurarà una reproducció del Casino als membres del
Consistori 2011-2015. S’ha volgut fer així perquè el Casino és de tots els manresans i
tot el Consistori ho ha fet possible.
Fa un agraïment a tots pel bon to que ha presidit el Saló de Sessions durant aquests 4
anys i els dóna les gràcies per tota la tasca desenvolupada al servei de la ciutat.
Creu que el llegat que deixen va quedar pal·lès en el discurs d’acomiadament que van
fer en l’últim Ple.
Demana que traslladin aquest bon to, aquest savoir faire i aquest bon tracte als nous
membres del Consistori 2015-2019, pel bé de la ciutat
Tot seguit aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls
del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el
número..........
El secretari

Vist i plau
L’alcalde
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