ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter:
Data:
Lloc:

Extraordinari
19 de maig de 2011
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
ENRIC BARBANY I BAGES

Regidors
ANNA ARNELLA I VENTURA
ISABEL VALLS I BASSA
JORDI SALA I DRUGUET
PERE CABOT BARBANY
ANDREU GUAL I TOMBAS
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
MIQUEL MORET I ESPINOSA
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARIA BOVER I CASANOVAS
MARTÍ FERRES I OLLE
ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
No assisteix:
Cap

Secretària
Marina Escribano Maspons

A la Casa de la Vila a les 20:00 hores
del dia 19 de maig de 2011, es van
reunir sota la Presidència del Sr.
Alcalde, els regidors que al marge es
relacionen, assistits per la Secretària, a
l’objecte de celebrar sessió de caràcter
Extraordinari, en primera convocatòria,
del ple de l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència, es
procedeix al debat dels assumptes
inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DE 12 de maig de 2011

L’alcalde sotmet a votació les actes corresponents a les sessions de dates 31/03/2011 i
12/05/2011.
El Sr. Joaquim Brustenga demana que consti en acta la seva queixa relativa al poc
temps del que han disposat per revisar les actes que es sotmeten a aprovació, ja que
les han rebut avui mateix.
L’Alcalde lamenta aquest fet, que ho comprèn i que no hi ha hagut cap intenció
d’entorpir la tasca de revisió, sinó que ha estat degut al volum de tasques dels serveis
municipals.
Es sotmeten les actes a aprovació i S’APROVEN per 4 vots a favor de I-ERC, 3
vots a favor de PSC, 1 de PP i 5 abstencions de CIU
I a tres quarts i cinc de vuit del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén
aquesta acta, i jo, la secretària, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Marina Escribano Maspons

