ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 19 DE JUNY DE 2008.
A la vila de la Jonquera, a dinou de juny de dos mil vuit. Essent les 14’30 hores
i convocats verbalment els regidors per part del sr. alcalde a la finalització de la
sessió extraordinària celebrada en data d’avui, es reuneixen els regidors,el nom
dels quals es relaciona a continuació, presidits per l’alcalde-President de la
Corporació, sr. JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de celebrar sessió
extraordinària i urgent, en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sra. Sònia Martínez Juli.sr. Miquel Guri Boixader.- sra. Raquel Fiol López.- sr. Jaume Domènech
Domènech.- sr. Jaume Ricart Garayoa.- sr. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta
Collell Cullell.- sr. Sergi Aznar Marín.
HA EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA: Sr. Manuel Angel Botana Penela.
ACTUA DE SECRETÀRIA, la que ho és de la Corporació, na M. Dolors Turu
Santigosa.
Vist que els reunits formen el quòrum necessari per a la vàlida celebració de la
sessió, segons disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el sr. president
declarà oberta la sessió essent les 14’00 hores i s’entra seguidament a l’estudi
dels punts que forma part de l’ordre del dia.
Pren la paraula el sr. alcalde per informar que en data d’avui finalitza el període
d’informació pública de l’acord adoptat pel ple municipal en data 24 d’abril,
d’aprovació inicial de constitució del consorci Museu de l’Exili de la Jonquera i
aprovació dels estatuts que han de regir el dit organisme; pel que correspon
l’aprovació definitiva del dit acord, aprovació que es urgent ja que la Generalitat
està pendent que finalitzi la tramitació dels expedients corresponents de
creació del consorci i aprovació dels estatuts per part dels diferents organismes
que formaran part del mateix, per adoptar els acords corresponents.
Acordada la urgència per unanimitat, el sr. alcalde proposa al ple l’aprovació
definitiva de l’acord adoptat en data 24 d’abril de constitució del consorci del
Museu Memorial de l’Exili i aprovació dels estatuts, atès que durant el període
d’informació pública obert del 16 de maig al 19 de juny d’enguany no s’ha
presentat reclamacions ni al·legacions de cap mena.
Apunta el sr. Domènech que el seu grup s’abstindrà tal i com ja feu a l’acord
d’aprovació inicial.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació, essent el
resultat de la mateixa el següent:

A favor: 6 vots
En contra: cap
Abstencions: 4, dels srs. Domènech, Ricart, Boix i Collell, del grup municipal
d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.
I sense més punts a tractar, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 14’20
hores, de tot el que com secretària, en dono fe.
L’alcalde,

La secretària,

