DILIGÈNCIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL
DIA 10 DE JUNY DE 2015, Núm. 07/2015.
ASSISTENTS:
ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU
Sr. Santiago Raimi i Fortuny del Grup Municipal de CIU
Sr. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU
Sr. José Luis Pérez López del Grup Municipal de CIU
Sr. Albert Gil Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P.
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC
Sra. Caterina Palma Rovira del Grup Municipal del PSC
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC
Sr. Manuel Cortés Rubio del Grup Municipal del PSC
Sra. Matilde Muñoz Carrión, del Grup Municipal del PSC
Sr. Daniel Martín Oller del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E

A la Roca del Vallès, essent les 21 hores i 7 minuts del dia indicat a l’encapçalament, a
la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde,
Rafael Ros i Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per
la que sotasigna secretària, Maria Sanpere i Herrero prèvia comprovació del quòrum
legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es
procedeix, amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la
realització de la Sessió Plenària Extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a
les 21:00 hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió amb l’absència excusada del Sr. Manuel Álvarez Herrera
i de les Sres. Marta Pujol Armengol, Montserrat Ametller Viñamata i Carmen Las Heras
Cisneros i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del dia indicats a la
convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A.1- Aprovació de l’acta del ple ordinari de 26 de març de 2015 i dels plens
extraordinaris de 24 d’abril i de 14 de maig, ambdós de l’any en curs.
Sr. Alcalde.- Bona tarda. Donem inici a aquesta sessió extraordinària plenària de 10 de
juny, quan són les 21 hores i 7 minuts. Excusem l’assistència de les regidores Carmen Las
Heras, Montserrat Ametller, Marta Pujol i el regidor Manel Álvarez. Correcte? No m’he
deixat a ningú.
A.1- Aprovació de l’acta del ple ordinari de 26 de març de 2015 i dels plens
extraordinaris de 24 d’abril i de 14 de maig, ambdós de l’any en curs.
Sr. Alcalde.- Bé, tenim un únic punt a l’ordre del dia i en tot cas, sent el ple de comiat
del mandat 2011-2015, un cop haguem votat aquest punt, podem fer el comiat dels
regidors que no continuaran i compartir l’estona que vulguem. Tenim un únic punt a
l’ordre del dia que és l’aprovació de l’acta del ple ordinari de 26 de març de 2015 i
dels plens extraordinaris de 24 d’abril i de 14 de maig, ambdós de l’any en curs.
Algun comentari sobre les actes?

Bé, doncs passem a votar l’acta del 26 de març.
Se sotmet l’esborrany de l’acta del ple de 26 de març a votació, la qual s’aprova per
unanimitat dels assistents

Passem a votar l’acta del ple extraordinari de 24 d’abril
No...no perdó sí que era el de les meses, sí
Sr. Raimí.- Jo no hi era.
Sr. Alcalde.- A veure, tornem-hi. A veure tornem a ... no el de 14 de maig era La
Pineda. El 14 de maig estàvem ja molt a sobre de les eleccions... el de 24 d’abril
meses...sí, ha de ser meses el de 24 d’abril. Aquí tinc posat 24... doncs 27 d’abril, eh?
està equivocat aquí. Bé, doncs passem al ple de les meses de 27 d’abril, l’extraordinari.
Passem a votació
Tu no estaves? Sí, ara ho entenc, 4 abstencions. A veure podeu aixecar el braç els de
l’abstenció? 5 abstencions i són 8.
Se sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió del ple de 27 d’abril a votació, la qual
s’aprova per 8 vots a favor i 4 abstencions dels regidors que no van assistir a la sessió

Finalment, el ple extraordinari de 14 de maig, en què es va aprovar la
elèctrica de la depuradora de la Pineda.

connexió

Passem a votació
Se sotmet l’esborrany de l’acta de la sessió del ple de 14 de maig de 2015 a votació, la
qual queda aprovada per unanimitat dels assistents.
Bé pel que fa a l’ordre del dia, no hi ha més assumptes a tractar. Ho dic a efectes de la
secretària i de l’interventor, si volen marxar i en tot cas, obro un torn de paraules per si
voleu fer algun comentari de balanç de mandat o de comiat de regidor o regidores
que pleguin.
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 21 hores i 10 minuts del dia indicat en
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.
El president

La secretària

Rafael Ros Penedo

Maria Sanpere i Herrero

