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A la ciutat de Girona, el dia onze de juny de dos mil tres.

A les dues de la tarda, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es reuneix
el Ple de la Corporació per celebrar sessió plenària extraordinària . Presideix
l'Alcaldessa, Sra. Anna Pagans i Gruartmoner, i hi concorren els Tinents d'Alcalde
senyor Joan Manuel del Pozo Alvarez, Joan Pluma Vilanova, Ramon Ceide Gómez i
Tomàs Sobrequés Callicó, senyora Isabel Salamaña Serra, senyor Francesc Lloveras
Castillo i senyora Pia Bosch Codolà, senyor Josep Brugada Gutiérrez-Rave, i els
Regidors senyora Amèlia Barbero Rivera, senyors Alexandre Sàez Jubcro, David Vivó
Codina, Ponç Feliu Latorre, José Guerrero Romero, Joan Paredes Hernández, Àngel
Guirado Serrat, Joan Bagué Roura, senyora Roser Malaret Vitales i senyors José Carlos
Cabrera Deulofeu, Francisco Javier Domínguez García, Santi Niell Colom, Rafael Mas
Juli i Juan Olòriz Serra.

Han excusat la seva absència la regidora Sra. Zoila Riera Ben i el regidor Sr.
Pere Mutjé Pujol.

Dóna fe de ('acte el Secretari General en funcions, Sr . Lluís Pau i Gratacós.
També hi assisteix la Viceintcrvcntora, Sra . Glòria Rigau i Solé.

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió.

La Sra . Alcaldessa 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.

Assenyalada la constitució de la nova Corporació Municipal per al dia 14 de
J uny, com a conseqüència de les eleccions locals convocades per Reial Decret 374/2003,
de 31 de març, i celebrades el proppassat dia 25 de maig, procedeix celebrar en la data
d ' avui la sessió extraordinària per aprovar els esborranys de les actes de les dues últimes
sessions plenàries, que van tenir caràcter d'extraordinàries i es van celebrar el dia 30
d' abril.
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Sotmesos a aprovació els esborranys de les actes de les expressades sessions són
aprovats per unanimitat.

Amb aquest tràmit es dóna per finalitzada la sessió a les dues i cinc minuts de la
tarda, i signa aquesta acta la Sra . Alcaldessa amb el Sr . Secretari.

L'ALCALDESSA

	

EL SECI ETAR1
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La present acta ha estat transcrita en paper segellat per l'Ajuntament, número
10150 .

Certifico,
EL SECRETARI,


