ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DEL DIA 10 DE JUNY DE 2015
Identificació de la sessió: Extraordinària.
Ultima sessió de Ple Legislatura 2011-2015
Núm.: 05/2015
caràcter: extraordinari
Data: 10 de juny de 2015
Horari: de les 21.00 hores a les 21.30 hores
Lloc: sala d’actes de la Casa de la Vila
A Ivars d’Urgell, el dia 10 de maig de 2015, a les 21.00 hores, es reuneix la
Corporació en Ple, a la sala d’actes de la Casa de la Vila, sota la presidència de
la senyora Montserrat Coma Ribera, que actua com a alcaldessa en funcions,
degut a motius de salut del Sr. Ramon Maria Guiu Pujol, alcalde, per dur a
terme la sessió ordinària convocada prèviament.
Es dona el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, atès que hi
assisteixen els 7 membres dels que integren la Corporació local, acomplint el
que disposen els art. 46.2 de la Llei 7/1985, de 12 d’abril, de Bases de Règim
Local; art. 98 c) del Real Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el
text Refós de La Llei municipal i de regim local de Catalunya, i art.90 del ROF,
Reglament d’organització, funcionament i regim jurídic de les corporacions
locals.
Hi assisteixen el regidors:
Senyor Francesc Xavier Pedrós Rodés
Senyor Jacint Planell Pey
Senyor Robert Visa Salvadó
Senyor Jordi Duran Vilalta
Senyor Ruben Serrano Castellà
Excusa l’assistència:
Senyor Jaume Giribet Rafart
Senyor Josep Armengol Carrera
Secretària: Teresa Morera Llovera
Verificat que existeix quòrum necessari, per celebrar la sessió, la senyora
alcaldessa en funcions obre la sessió convocada a l’efecte amb el següent

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes corresponents a les sessions següents:
Núm.2/2015 :ordinària de 1 d’abril de 2015.
Núm.3/2015: extraordinari de 27 d’abril de 2015 .
Núm.4/2015: extraordinària de 19 de maig de 2015.
Desenvolupament de la sessió i acords:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la darrera sessió
Núm.2/2015 :ordinària de 1 d’abril de 2015,
Núm.3/2015: extraordinari de 27 d’abril de 2015
Núm.4/2015: extraordinària de 19 de maig de 2015.
L’alcaldessa obre la sessió i sotmet a votació l’esborrany de les
sessions
Núm.2/2015 :ordinària de 1 d’abril de 2015,
Núm.3/2015: extraordinari de 27 d’abril de 2015
Núm.4/2015: extraordinària de 19 de maig de 2015.

actes de les

L’esborrany de les actes ha estat lliurat als senyors regidors amb anterioritat a
la convocatòria de la sessió.
Les actes son aprovades per unanimitat, amb el vot favorable dels 6 regidors
assistents a la sessió que representen la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació
Tot seguit, l’alcaldessa, en funcions expressa el seu agraïment a tots els
membres de la corporació per la dedicació que han tingut durant la legislatura
municipal, que avui conclou.
L’ alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta
acta.

La secretària interventora

Teresa Morera Llovera

Vist i plau
L'alcaldessa

Montserrat Coma Ribera

