
ACTA DE SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER 
L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 10 DE JUNY DE 2015.  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm.: 4 i 5/2015  
Caràcter: extraordinari 
Data: 10 de juny de 2015 
Horari: Les 20,00 h. 
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Fontcoberta  
 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Joan Estarriola Vilardell, alcalde en funcions 
Sra. Pilar Busquets Barceló, regidora en funcions 
Sr. Narcís Bartis Bosch, regidor en funcions 
Sr. Carles Pedrola Carreras, regidor en funcions 
Sr. Xavier Cros Verdaguer, regidora en funcions 
Sr. Lluís Freixa Macià, regidor en funcions 
Sr. Francesc Molina Jiménez, regidor en funcions 
Sra. Consol Mas Torres, regidora en funcions 
 
Excusa assistència el regidor en funcions Sr. Jaume Roura Noguer 
 
Hi assisteix com a Secretària de la Corporació la Sra. Maria Grau Pagès 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
A la sala de sessions de la casa consistorial, es reuneix el Ple de l’Ajuntament de 
Fontcoberta en sessió extraordinària. Constatada l'existència del quòrum 
necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde en funcions obre la sessió i es 
passa a tractar l’únic assumpte inclòs a l’ordre del dia. 
 
 
PUNT ÚNIC: LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS  DE 
DATA 27 D’ABRIL I 22 DE MAIG DE 2015. 
 
L’alcalde en funcions exposa que l’objecte de la sessió és només l’aprovació, per 
part dels regidors cessants del Ple, de l’acta de les últimes sessions celebrades, 
d'acord amb el que disposa l'article 36.1 del Reglament d’organització, 



funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Amb aquesta finalitat, l'alcalde en funcions pregunta si algun membre de la 
corporació ha de formular alguna observació a les actes de les sessions núm. 4 i 
5/2015, que s'ha distribuït amb la convocatòria. No se’n formula cap, per la qual 
cosa l’acta esmentada es considera aprovada. 
 
 
L’alcalde en funcions aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, 
aquesta acta. 
 
El secretària       Vist i plau 

       L'alcalde en funcions 
 


