AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 05/2019
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 12 DE
JUNY DE 2019
A Puigdàlber, a les dinou hores i cinc minuts del dia dotze de juny de dos mil dinou, es
reuneixen a la Sala de Plens de l’Ajuntament, els senyors regidors electes que més avall
s’esmenten, prèvia convocatòria, a l’objecte de celebrar sessió extraordinària per a
tractar els assumptes que figuren a l’ordre del dia, assistits per la secretària accidental
de la Corporació, M. Teresa Vallès Esteve.
REGIDORS ASSISTENTS
Miquel Vallès Esteve, alcalde president (CIU)
Maria Foix Pareta Acero, 1a tinent d’alcalde (CIU)
Laura Peñas Carbó, 2on tinent d’alcalde (CIU)
Martin Valverde Vacas, regidor (CIU)
Pere Tutusaus Lluch, regidor (ERC-AM)
Ramon Raventós Metres, regidor (ERC-AM)
M. Lourdes Garcia Vallès, regidora (ERC-AM)
NO ASSISTENTS / HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA
Cap.
ORDRE DEL DIA
Únic.- Aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors: 01/2019, de 25 de març de
2019; 02/2019, d’1 d’abril de 2019; 03/2019, de 29 d’abril de 2019 i 04/2019, de 20 de
maig de 2019.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde dona la benvinguda als assistents.
Únic.- aprovació, si s’escau, d’actes de sessions anteriors: 01/2019, de 25 de març de
2019; 02/2019, d’1 d’abril de 2019; 03/2019, de 29 d’abril de 2019 i 04/2019, de 20 de maig
de 2019
El senyor Vallès demana als assistents si hi ha alguna observació a les actes que s’han
d’aprovar, manifestant els senyors regidors que no.
Sotmès a votació aquest punt de l’ordre del dia resulta aprovat per unanimitat.
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I sense més assumptes a tractar, es dona per finalitzat aquest Ple extraordinari i l’alcalde
agraeix la tasca dels regidors de l’equip de govern i dels de l’oposició, aixecant-se la
sessió a les dinou hores i dotze minuts. I perquè quedi constància del que s’hi ha tractat
i dels acords presos, estenc amb el vist i plau del President aquesta acta, a Puigdàlber,
dotze de juny de dos mil dinou.
Vistiplau
L’Alcalde

La Secretària-acctal.
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