ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT PLE
EN DATA 11 DE JUNY DE 2003.
_______________________________________________________________
A Gandesa, sent tres quarts de nou del vespre del dia 11 de juny de 2003, es
reuneixen en primera convocatòria i sota la presidència del Sr. Alcalde, Miquel
Aubà Fleix, els Regidors Municipals que tot seguit s'esmenten, amb la finalitat
de celebrar sessió plenària de caràcter extraordinari:
-Sr. Isidre Montané Cabús.
-Sr. Ramón Lluís Vidal.
-Sr. Vicenç Pueyo Portolés.
-Sr. Josep Rodríguez Vázquez.
-Sr. Joaquim Lluís Barrubés.
-Sr. Santiago Sabaté Todó.
-Sr. Santiago Ruana Soro.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sr. Arturo Clua Alcoverro.
-Sr. Diego Domènech Escudé.
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal, Sra.
Iolanda Sas Laudo.
El Sr. Alcalde, un cop comprovada l'existència del quòrum necessari per a la
vàlida constitució del Ple, va disposar l'inici de la sessió plenària de caràcter
extraordinari, de conformitat amb l'ordre del dia establert.
El Sr. Alcalde va exposar que la sessió convocada tenia per finalitat donar
compliment al que establia l'article 36 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, el qual determina que el tercer dia anterior a l'assenyalat per la
legislació electoral per a la sessió constitutiva dels nous Ajuntaments, els
regidors cessants del Ple, es reuniran en sessió convocada a l'únic efecte
d'aprovar l'acta de la darrera sessió plenària celebrada.
Va dir el Sr. Alcalde que per aquest motiu només hi havia un únic punt a l'ordre
del dia, que era el d'aprovació de l'acta de la darrera sessió plenària celebrada.
En compliment del que determina l'article 106 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya i altres disposicions concordants, es
transcriuen els acords adoptats.

1) Aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària celebrada per
l'Ajuntament Ple en data 31 de març de 2003.
Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per l'Ajuntament Ple en data
31 de març de 2003;
Per Secretaria es va exposar al Ple de la Corporació Municipal que havia
detectat una errada material en la transcripció de l'acta. Al punt núm. 16è. de
l'ordre del dia, pàgina 24 de l'acta, que feia referència al debat sobre el punt
d'aprovació d'incoació d'un expedient administratiu per la cessió al Dep. de
Medi Ambient de la Generalitat d'un bé immoble municipal.
-On deia:
"El Regidor Sr. Santiago Ruana, del Grup Municipal Socialista.........."
-Havia de dir:
"El Regidor Sr. Santiago Ruana, del Grup Municipal CiU...............",
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
L'AJUNTAMENT PLE, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l'acta de referència,
esmentada.

amb la correcció de l'errada material abans

I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a tres quarts i mig de nou del vespre de la data al
començament assenyalada, agraint a tots els assistents la seva presència a
l'acte.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, onze de juny dos mil tres.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.

