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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 10-06-2015
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores quinze minuts del dia
deu de juny de dos mil quinze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera
convocatòria, sota la presidència del Sr. Joan C. Mora i Torrent, atès que
l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà ha excusat la seva absència, i amb
l´assistència de les regidores i dels regidors en funcions que a continuació
s´indica, a l´objecte de celebrar sessió pública extraordinària.
Assistents: Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sra. Assumpció Ministral i Dardé,
Sr. Joaquim González i Rodríguez, Sr. Joan C. Subirats i Baró, Sr. Jordi Vilà i
Baró, Sra. Sílvia Barris i Roca.
Excusen la seva absència: Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr. Narcís Noguera
i Negre, Sr. Guillem Cusí i Batlle, Sr. Josep Ortiz de Zárate i Perals i Sra. Anna
Mª Pujol i Llosa.
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
El Sr. President declara obert l’acte i seguidament s’entra en l’únic punt de
l’Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
El Sr. President informa que en virtut d’allò que disposen els articles 36.1, 80,
82 i 83 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i
l’article 47.2 del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de
Règim Local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, el
tercer dia anterior a l’assenyalat per la Legislació electoral per a la Sessió
constitutiva de l’Ajuntament les Regidores i els Regidors cessants, es reuniran
en Sessió convocada a l’efecte d’aprovar l’acta de l’última Sessió convocada.
Amb aquest efecte demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 28
d’abril de 2015, que ha estat repartida a les Regidores i Regidors junt amb la
convocatòria.

Per unanimitat, es dóna per llegida, i s’aprova l’ acta de la sessió de data 2804-2015.
I sense cap més assumpte a tractar, el Sr. President agraeix a les Regidores i
els Regidors la seva dedicació i aixeca la sessió a les dinou hores i trenta
minuts, de la qual s’estén la present acta que, després de llegida i trobada
conforme, signen els assistents amb mi, el Secretari, que certifico.

