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A la ciutat de Girona, el dia tretze de juny de mil nou-cents
noranta-cinc.

•

•

A dos quarts de nou del vespre, en el Saló de Sessions de la
Casa Consistorial es reuneix el Ple de la Corporació per celebrar
sessió plenària extraordinària. Presideix l'Alcalde Sr. Joaquim
Nadal i Farreras, i hi concorren el Tinent d'Alcalde Sr. Francesc
Francisco i Busquets, i els Regidors senyor Joan Pluma i Vilanova,
senyora Anna Pagans i Gruartmoner, senyors Tomàs Sobrequés i
Callicó, Miquel Fañanàs i Serrallonga, senyora Isabel Salamaña i
Serra, senyors Josep Ma. Birulés i Bertran, Joan Pallàs i
Puigdomènech, Lluís Gil i Aban, Joan Pujolràs i Port, Manel Serra
i Pardàs, Andreu Otero i Triola, Josep Arnau i Figuerola, Josep Ma.
Matamala i Alsina, Josep Llagostera i Llapart, Josep Ma. Suñer i
Rigau, Pere Sarquella i Mateu, senyora Ma. Elisa Salse i Pujolar,
i senyors Josep Carreras i Fabrellas, Josep Ma. Cantó i Castelló,
Jordi Moner i Caner, Robert Brell i Parladé, Ramon Moncunill i
Bernet i Enric Llauger i Dalmau.
Dóna fe de l'acte el Secretari General Sr. Josep Xavier Casado
i Rubio. També hi assisteix la Viceinterventora Sra. Gloria Rigau
i Solé.
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 la reunió en sessió dels Regidors integrants del Ple de la
Corporació que han de cessar, és a l'efecte únic d'aprovar l'acta
de l'última sessió celebrada.
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Assenyalada la constitució de la nova Cor oració Municipal per
al dia 17 de juny, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades per Reial Decret 489/1995, de 3 d'abril, i celebrades el
dia 28 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 2 de maig, així com de les anteriors de 2
de maig (d'eleccions municipals) i 11 d'abril.
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Sotmesos a aprovació els esborranys de les acres de les
expressades sessions, són aprovats er unanimitat.
p

Amb aquest tràmit es dóna per finalitzada la sessió a tres
quarts de nou del vespre, i signa aquesta acta el Sr. Alcalde amb
el Sr. Secretari.
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La present acta ha estat transcrita en pap r segellat per la
generalitat, foli 522019.
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