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EXPEDIENT 212/2019

ACTA DE L'ÚLTIMA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

En el Municipi de Campins, el 12 de juny de 2019 sent les 20:00 hores i sota la Presidència
de Josep Vila, alcalde accidental de la Corporació, a fi d'acomplir el que es disposa en 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, en el qual es disposa que el tercer
dia  anterior  a  l'assenyalat  per  la  Legislació  electoral  per  a  la  Sessió  constitutiva  de
l'Ajuntament els Regidors cessants, es reuniran en Sessió convocada al sol efecte d'aprovar
l'acta  de  l’última  sessió  convocada;  es  reuneixen  en  el  Saló  de  Sessions  de  la  Casa
Consistorial els Senyors Regidors expressats a continuació:

Hi assisteixen:
Sr. Josep Vila Badillo, que actua com Alcalde accidental
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Andreu Tohà i Brunet
Sr. Andrés Sierra Dib

S’excusen:
El Sr. Josep Barnola Catarineu, s’excusa per motius professionals.
El Sr. Josep Reales Expósito, s’excusa per motiu de salut.
El Sr. Joan Lacruz, s’excusa per motius de salut.

Sra. Ana Mochales Collado, Secretària Interventora.

Prèvia  convocatòria  efectuada  amb l'antelació  reglamentària  establerta  en el  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, de la qual ha estat donada publicitat mitjançant la fixació
d'un exemplar de la convocatòria i ordre del dia en el Tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i
oberta  la  Sessió  per  la  Presidència,  es  procedeix  a  l'estudi  dels  assumptes  a  tractar
conformement al següent:

ORDRE DEL DIA

PRIMER. Aprovació de l'acta de l’última sessió celebrada el 20 maig de 2019.

El  Sr.  Alcalde  accidental  pregunta  als  Senyors  Regidors  si  desitgen  realitzar  alguna
observació de l'Acta de la Sessió anterior de data 20 de maig de 2019.

No formulant-se cap observació, s'aprova per unanimitat l'Acta de la Sessió anterior.
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No havent-hi més assumptes a tractar en l'Ordre del dia, l'Alcalde Accidental aixeca la Sessió
a les 20:10 hores, agraint als Senyors Regidors, la seva participació en la gestió municipal
durant el present mandat. S’estén aquesta acta que jo com a secretari certifico.

Vist-i-plau. 

L'alcalde accidental, 

Josep Vila Badillo

Primer Tinent d'alcalde.

Campins, document signat electrònicament al marge.
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