ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA A L’OBJECTE D’APROVAR LES ACTES
ANTERIORS DEL PLE MUNICIPAL

A Lliçà d’Amunt, el 12 de juny de 2019.
A les 18,00 hores, prèvia l’oportuna convocatòria i amb la Presidència de l’Alcalde en
funcions, Sr. Ignasi Simon i Ortoll, es reuneix el Ple de l’Ajuntament, a l’edifici
municipal del carrer Folch i Torres núm. 102-105, per a celebrar sessió especial.
Hi són presents els Regidors i Regidores Jordi Juárez Heredia, Maria del Mar Pedrerol
i Villarroya, Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza, Joaquim Ferriol i
Tarafa, Iban Martínez Asensio, Mercedes Mateo Fiérrez, Francisco Javier Millán Vidal,
Manel Busquets i Mateu, Míriam Remolà Elvira, Jordi Regales Pou, Antonio Polo Lama
i Yolande Rose Georgette Rabault.
Han excusat la seva assistència els Regidors Fran Sánchez Castilla i Felip Tura i Torra
i la Regidora Àngela Roca i Corts.
Són assistits per la Secretària accidental de la Corporació, Sra. Gemma Navarro i
Medialdea.
El senyor President declara vàlidament oberta la sessió i indica que, segons estableix
l’article 36.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, el motiu de la present és aprovar, si s’escau, l’acta de les quatre
darreres sessions del Ple municipal, de les quals es va adjuntar esborrany a les
respectives convocatòries, i corresponen a les següents dates:
-

28 de març de 2019, ordinària
1 d’abril de 2019, per la designació dels membres de les meses electorals de
les eleccions a Corts Generals
11 d’abril de 2019, extraordinària
29 d’abril de 2019, per la designació dels membres de les meses electorals de
les eleccions Locals i Europees.

Posat a votació, les actes en qüestió foren aprovades pel vot unànime dels regidors
assistents, amb la incorporació d’una esmena a la segona pregunta presentada pel
Regidor no adscrit, en la sessió ordinària efectuada el dia 28 de març de 2019.

I acomplert l’objecte de la sessió, essent les 18,10 hores, s’aixeca la mateixa, de la
qual s’estén la present acta, que signen l’Alcalde en funcions, i la Secretària
accidental, que ho certifica.

L’Alcalde e. f.

La Secretària acctal.
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