Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 10 de juny de 2015.
A les tretze hores, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple de
l'Ajuntament, en primera convocatòria, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, en
funcions, Alexandra Cuadrat Capdevila i, amb l’assistència de les persones que es detallen
a continuació, assistida de la Secretària de la Corporació, a l’efecte de celebrar sessió
extraordinària.
Alcaldessa, e. f. :
Regidors, e. f. :

Sra. Alexandra Cuadrat Capdevila
Sr. Sebastià Ribes Aymamí
Sr. Tomàs González Ortiz
Sr. Xavier Iglesias Rue
Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Sr. Josep Ma. Gras Charles
Sra. Cecília Martí Cortasa
Sr. José Vicente Gilabert Cazorla

Secretària:

Maria Jesús Pena Navarra

La regidora en funcions, Sra. Annabel Encontra, no assisteix i excusa la seva absència per
motius laborals.
El regidor en funcions Sr. Jordi Cano, no assisteix i excusa la seva absència per motius laborals.
El regidor en funcions, Sr. Diego Sánchez, no assisteix i excusa la seva absència per motius
laborals.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
La senyora alcaldessa en funcions posa de manifest als regidors en funcions presents que,
aquesta sessió, s’ha convocat a l’empara del que preveu l’art. 36 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, que determina que el tercer dia anterior a l’assenyalat per la legislació
electoral per a la sessió constitutiva dels Ajuntament, els regidors cessants del Ple es reuniran en
sessió convocada a l’únic efecte d’aprovar l’acta de la darrera sessió celebrada.
Per això i tenint en compte que el proper dissabte, dia 13 de juny de 2015, a les 12 hores, tindrà
lloc la constitució del nou Ajuntament d’Alcoletge procedeix, en el dia d’avui, l’aprovació de la
darrera acta o actes de les sessions del ple d’aquesta Corporació.
D’acord amb això i havent-se entregat a tots els regidors, actualment en funcions, d’aquesta
Corporació, l’esborrany de les dues actes pendents d’aprovació, com són:
1. Acta de la sessió ordinària de data 23 d’abril de 2015.
2. Acta de la sessió extraordinària i urgent de 27 d’abril de 2015. Sorteig membres meses
electorals
i, segons preveu l’article 82.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, la Sra. alcaldessa en funcions pregunta si algun membre de la Corporació té
alguna observació a fer a aquestes actes.

Atès que no es formula cap objecció ni observació a dites actes, resten aprovades per unanimitat
dels regidors en funcions presents en aquesta sessió.
A continuació i tenint en compte que, com s’ha comentat, aquesta es la darrera sessió plenària
de l’actual legislatura per quant el dissabte, dia 13 de juny de 2015, es constituirà el nou
Ajuntament d’Alcoletge, d’acord amb el resultat de les eleccions locals del 24 de maig de 2015,
i considerant que dels actuals regidors en funcions únicament continuaran en el càrrec, el Sr.
Sebastià Ribes, el Sr. Xavier Iglesias, la Sra. Ma. Lluïsa Prat i el Sr. Josep Ma. Gras, vol posar
de manifest el seu agraïment i reconeixement a tots els regidors de la Corporació, i especialment
als que deixaran el seu càrrec, la tasca i la dedicació al municipi durant aquests darrers quatre
anys. Per aquest motiu i com a mostra d’agraïment els hi entrega, als regidors sortints, un petit
obsequi de part de la Corporació Municipal, consistent en un gravat de la pintora local Sra.
Marta Cañadell.
Tots els regidors agraeixen les paraules de la Sra. alcaldessa en funcions i l’obsequi lliurat.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. alcaldessa en funcions aixeca la sessió essent les
tretze hores i deu minuts del dia deu de juny de dos mil quinze, signant-se aquest esborrany per
la Sra. Alcaldessa en funcions i per mi, la secretària, que ho certifico.
L'alcaldessa, en funcions,

La secretària,

