ACTA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DIA 10 DE JUNY
DE 2015.
A la Casa Consistorial de la Vila de Deià, a 10 de juny de 2015, essent les 9:30
hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar sessió pública
extraordinària en primera convocatòria baix la Presidència de la Sra. Batlessa
Magdalena López Vallespir, i l’assistència dels Srs. Regidors citats prèviament
en forma, que es diran a continuació: Sr. Francisco Arbona Alba (P.P), Sr. Jaime
Mariano Vives (P.P.), Sr. Javier Deyá Caamaño (P.P.), Sr. LLuís Apesteguía
Ripoll (Agrupació DEIA), Sra. Francisca Deyá Ferriol (Agrupació DEIA) i la
Sra. Cristina López Martí (Agrupació Deià), assistits per la Secretàriainterventora de la Corporació: Sra. Margarita Marqués Moyá.

Declarada oberta la sessió es passa a tractar l’únic punt de l’ordre del dia:
-

APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 5 DE MAIG DE 2015.

Es dona compte de de l'esborrany de l'acta de la sessió del Ple ordinari de dia 5
de maig. La Batlessa demana als reunits si tenen alguna observació per fer a
l´acta de la sessió anterior que resta pendent d’aprovació. Els presents no fan
constar cap observació. Sotmesa a votació queda aprovada per unanimitat.
Així mateix, la Sra. Batlessa aprofita per donar les gràcies a tots els regidors i,
especialment, al Sr. Javier Deyá Caamaño i a la Sra. Francisca Deyá Ferriol, que
no renovaran els seus càrrecs, per la seva labor prestada durant aquesta
legislatura que ha arribat a la seva fi.
I no havent més assumptes que tractar i essent les 10:00 hores, per la Sra.
Batlessa es declara finalitzada la sessió estenent la present acta del contingut de
la qual com a Secretària dono fe.

Vist i Plau,
La Batlessa,

La Secretària- Interventora,

Magdalena López Vallespir

Margarita Marqués Moyá

