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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 

2021 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2021000009  
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 26 de novembre de 2021 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 19:10 h 
Lloc: Sala de Plens 
 
Hi assisteixen: 
Noemi Bastias Codina, Alcaldessa (IV-Ids) 
Albert Bosch Puig, Regidor (IV-Ids) 
Victor Niubo Garcia, Regidor (IV-Ids) 
Arola Maria Campaña Barcelo, Regidora (IV-Ids) 
Margarida Feliu Portabella, Regidora (ERC-SV) 
Maria Formatje Bancells, Regidora (ERC-SV) 
Ines Portet Blancafort, Regidora (ERC-SV) 
Ricard Argenter Tomas, Regidor (JxV)  
 
Secretària: 
Maria Teresa Cunillera Girona 
 
Han excusat la seva absència: 
Jordi Palau Font, Regidor (ERC-SV)  
 
Desenvolupament de la sessió: 

Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar 
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.  

Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat 
enregistrada íntegrament en suport digital en format àudio, un exemplar del qual 
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat a la pàgina web municipal i 
demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat a la Secretaria de 
l’Ajuntament als efectes de la seva constància, acreditació o fe pública del seu contingut i 
disponibilitat de poder-se contrastar.  

En la present transcripció es fa constar el minutatge de localització en l’enregistrament de 
les intervencions dels membres de la Corporació en cadascuna dels punts de l’Ordre del 
dia i demés continguts de la sessió de naturalesa no resolutiva. El minutatge s’expressa 
en hores, minuts i segons. 
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1.0.- RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA, AROLA MARIA 
CAMPAÑÁ BARCELÓ 
 
La Sra. Arola Maria Campañá Barceló del grup municipal Independents Viladrau – 
Independents de la Selva (IV-IdSelva) ha presentat en data 23 de novembre de 2021, la 
renúncia al càrrec de Regidora de la Corporació, per motius personals, sol·licitant que 
se’n doni compte al Ple en la primera sessió que celebri als efectes de que es pugui 
nomenar un altre Regidor pel grup d’Independents Viladrau- Independents de la Selva.  
 
En data 23 de novembre de 2021 ha entrat també la renúncia de la persona que segueix 
en la llista de Independents Viladrau – Independents de la Selva, el Sr. Xavier Codina 
Alarcón, per manca de disponibilitat.  
 
Ambdues persones han ratificat la seva renúncia davant la Secretària de l’Ajuntament. 
 
Fonaments de Dret 

Article 9.4 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals 2568/1986 
de 28 de novembre. 

Article 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Regim Electoral General. 

 

A la vista de la voluntat manifestada per la regidora Sra. Campañá, el Ple de l’Ajuntament 
pren coneixement de la renúncia voluntària a la condició de Regidora d’aquest 
Ajuntament de la Sra. Arola Maria Campañá Barceló i atesa la renúncia del Sr. Xavier 
Codina Alarcón,  insta a la Junta Electoral Central la designació del següent candidat Sr. 
Juan Mercé Mozo, de la llista d’ de Independents Viladrau- Independents de la Selva (IV-
IdSelva). 
 
La corporació es dona per assabentada.  
 
Intervencions: (0:05:00 a 0:05:00) 
 
La Sra. Alcaldessa llegeix la renúncia presentada per la Regidora Sra. Campañà i li 
agraeix,  en nom de la Corporació, la seva dedicació esperant que continuï col·laborant 
des dels diferents àmbits i entitats del Municipi.  
 
Per últim la Sra. Campañá pren la paraula per efectuar diversos agraïments. 
 
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 


