ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL
Identificació de la sessió:
Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Lloc:

5/2015
10 de juny de 2015
Extraordinari
13:35 hores
Sala d’actes de la Casa Consistorial

Assistents:
Pere Guinovart Dalmau
Maria Lluïsa Policarpo Garriga
Montserrat Ibáñez Guinovart
Josep Lluís Navarro Morgades
Albert Roig Rovira
Jordi Pascual Pedru
Albert Ortega Royo
Ha excusat l’assistència:
Gemma Moix Borges
Josepa Granell Sardà
No assisteix:
Pere Domingo Segarra
Antonio Naranjo Hijós
Secretari:
Xavier Tardiu Bonet

Ordre del dia:
ÚNIC.- Aprovació, si escau, de les actes de les sessions ordinària i extraordinàries
anteriors
Al poble del Morell, essent el dia 10 de juny de 2015 a les 13:35 hores es reuneixen a la
Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els senyors i senyores a dalt
esmentats i que pel seu nombre representen el terç dels membres del Ple, assistits pel
sotasignant Secretari, amb la finalitat de celebrar la sessió par a la qual han estat
convocats reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a l’ordre
del dia.

Desenvolupament de la sessió:

ÚNIC. Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors
L’Alcalde obre la sessió i sotmet a votació els esborranys de les actes de les sessions
anteriors, de caràcter ordinària i extraordinàries, celebrades els dies 26 de març de 2015,
28 d’abril de 2015 i 4 de maig de 2015, esborranys que han estat lliurats als senyors
regidors i senyores regidores amb anterioritat a la convocatòria de la sessió.
Les actes s’aproven per unanimitat.
L’Alcalde i els regidors assistents agraeixen el treball realitzat aquesta legislatura.

El senyor alcalde aixeca la sessió a les 13:40 hores i d’ella s’estén la present acta del
contingut de la qual, com a Secretari, en dono fe.

Pere Guinovart Dalmau
Alcalde

Xavier Tardiu Bonet
Secretari

