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A la ciutat de Girona, el dotze de juny de mil noucents noranta-u.
A les vuit del vespre, en el Saló de Sessions de la
Casa Consistorial es reuneix el Ple de la Corporació per
celebrar sessió plenària extraordinaria. Presideix
l'Alcalde Sr. Joaquim Nadal i Farreras, i hi concorren el
Tinent d'Alcalde Sr. Francesc Francisco i Busquets, i els
Regidors senyors Joan M. Gelada i Casellas, Manel Serra i
Pardàs, Joan Gaya i Fue rtes, Tomás Sobrequés i Callicó,
Joan Puigbert i Busquets, senyora Núria Arnay i Bosch,
senyors Miguel Fañanas i Serrailonga, Rafael Masià i Martorell, Joan Pallas i Puigdomènech, Sebastià Salellas i
Magret, Antoni Cuñat i Monfort, Joan Pujolras i Port, Josep Arnau i Figuerola, Pere Sarquella i Mateu, Jordi Fàbrega i Vila, senyora Elisa Salsa i Pujolar, senyora Maria
Assumpció Nicolazzi i Rovira, senyors Joan Machío i Martin, Josep M. SuSer i Rigau, Josep M. Matamala i Alsina i
Joan Muntada i Batlle.
Han excusat la seva assistència els Regidors Srs.
Manel Nonó i Vidal i Enric Herranz i Masó.
Dóna fe de l'acta el Secretari General Sr. Josep
Xavier Casado i Rubio. També hi assisteix l'Inte rventor
Sr. Carlos Merino Pons.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió.
El Sr. Alcalde manifesta que l'objecte de la sessió
és donar compliment al contingut de l'article 36-1 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, que determina que el tercer dia anterior al senyalat per a la sessió constitutiva deis Ajuntaments, el Ple de la Corporació, integrat pels Regidors que
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han de cessar, es reunirà a l'efecte únic d'aprovar l'acta
de l'última sessió celebrada.
Senyalada la constitució de la nova Corporació Municipal per al dia 15 de juny, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades per Reial Decret 391/1991, d"1
d'abril, i celebrades el dia 26 del proppassat mes de
maig, procedeix celebrar en la data d'avui la sessió
extraordinària per aprovar l'esborrany de l'acta de
l'última sessió plenària que va tenir caràcter
d'extraordinària i es va celebrar el dia 4 de juny.
Sotmès a aprovació l'esborrany de
l'expressada sessió, és aprovat per unanimitat.

l'acta

de

Amb aquest tràmit es dóna per finalitzada la sessió
a les vuit hores i cinc minuts del vespre, i signa aquesta
acta el Sr. Alcalde amb el Secretari.

La present acta ha estat transcrita en paper segellat per la Generalitat, foli 443490.

