
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE DE DIA
12 DE JUNY DE 2009

A la Sala de sessions de la Casa consistorial de 12 de juny de 2019 a les 20,30 hores, es
reuneixen en primera convocatòria i prèvia citació feta en legal forma, a l'objecte de
celebrar sessió extraordinària i donar compliment al disposat a l'article 36.1 del Reial
Decret  2568/1986 de 28 de novembre  del  Reglament  d'organització,  funcionament  i
règim jurídic de les entitats locals (ROF), els següents regidors en funcions:

Francisca  Mora Veny,  batlessa  (El  Pi);  Jaume Martorell  Mesquida  (El  Pi);   Gaspar
Mora Mulet (El Pi); Coloma Bover Garcias (El Pi); Margalida Palerm Melià (El Pi);
Adrián Aragunde Salom (El Pi); Joan Rigo Vivancos (El Pi); Mateu Suñer Servera (PP);
Maria Magdalena Barceló Vanrell (PP); Maria Ines Sampol Sabater (PP); Joan Barceló
Bauzà (MÉS); Maria Rosa Juan Moll (MÉS); Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE).

Presideix l'acte la Sra. Batlessa i actua com a secretaria qui ho és de la Corporació per
donar fe de l'Acta. 

Convocada la sessió a les 20,30 hores, per la presidència es declara oberta la mateixa i
es procedeix, d'acord amb l'ordre del dia, a tractar un  únic punt. 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR NÚM.
4/2019 DE 29/4/2019

La Sra. Batlessa demana als reunits si tenen qualque observació que formular a l'acta
anterior núm. 4/2019 de 19/4/2019. No fent-se cap observació per part dels presents,
s'acorda la seva aprovació per unanimitat.

Finalment, la Sra. Batlessa dóna les gràcies a tots i totes els/les regidors/es, actualment
en funcions, i especialment als qui no continuaran en la nova legislatura.

I sense més assumptes a tractar, la Sra. Batlessa-Presidenta aixeca la sessió a les 20,40
hores del dia abans assenyalat,  de la qual s'estén la present acta, que jo la secretaria
certific.

Francisca Mora Veny, batlessa en funcions         La secretaria, Maria del Mar Estarellas
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