ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Identificació de la sessió
Número: 7/2011
Dia: 8 de juny de 2011
Horari: de 14 a 14.05
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa
Caràcter: extraordinari

Assistents
President
Josep Camprubí Duocastella
Tinents i tinentes d’alcalde
Ignasi Perramon Carrió
Àngels Mas Pintó
José Luis Irujo Fatuarte
Joan Vinyes Sabata
Regidors i regidores
Sònia Díaz Casado
José Luis Buenache Catalán
Imma Torra Bitlloch
Maria Mercè Rosich Vilaró
Miquel Davins Pey
Alba Alsina Serra
Xavier Rubio Cano
Xavier Javaloyes Vilalta
Domingo Beltran Arnaldos
Adam Majó Garriga
Secretari
José Luis González Leal
Interventor
Josep Trullàs Flotats
Absents
Tinents i tinentes d’alcalde
Aida Guillaumet Cornet
Alain Jordà Pempelonne
Núria Sensat Borràs
Regidors i regidores
Mar Canet Torra
Alexis Serra Rovira
Josep Maria Sala Rovira

Maria Rosa Riera Montserrat
Josep Maria Subirana Casas
Moisès Fargas Santaulària
Albert Pericas Riu
ORDRE DEL DIA
PUNT ÚNIC.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, que correspon al
Ple ordinari del dia 16 de maig de 2011.

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència
necessari per iniciar la sessió i es passa a debatre l’únic punt:

PUNT ÚNIC.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, que
correspon al Ple ordinari del dia 16 de maig de 2011.

Se sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’acta de la
sessió ordinària núm. 6, del dia 16 de maig de 2011, que s’ha entregat als regidors i
regidores, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna
observació a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el Ple aprova aquesta acta per unanimitat dels 15 membres
presents.

L’alcalde manifesta, i demana que consti en acta, el seu agraïment a tots els regidors i
regidores que l’han acompanyat en aquest mandat, que ha estat complex en la darrera
etapa. Creu que s’ha estat a l’alçada de les circumstàncies malgrat la situació actual i
que aquest mandat serà recordat de moltes maneres, però el que queda és que els 25
regidors d’aquesta Corporació han treballat per la ciutat i ho han fet des de
l’honestedat i de les ganes de servir a la ciutat.
Tot seguit aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta en els fulls
del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número ............ i correlatius fins el
número..........

El secretari

Vist i plau
L’alcalde

