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 3 
ACTA NÚM.: PLE2015/6 DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA D EL PLE DE L’AJUNTAMENT 4 
DE LLAGOSTERA REALITZADA EL DIA 11 DE JUNY DE 2015 5 
 6 
A la vila de Llagostera a un quart menys cinc minuts de dues del migdia del dia onze de juny de 7 
dos mil quinze es reuneix el Ple municipal per tenir sessió extraordinària sota la Presidència de 8 
l’alcalde Sr. Fermí Santamaria Molero i amb l’assistència dels regidors  Srs. Josep Aliu Mundet,  9 
Montserrat Vilà Añón, Ramon Soler Salvadó, Jesús Malagón Granados, Xavier Vilella Bayé, 10 
Anna Hereu Masó, Sergi Miquel Valentí, Pilar Aliu Bou, Olga González Gómez, Carles Serrat 11 
Tur, Àlex Puig Mayol  i David Parron Ojeda.  12 
Actua de secretari el Sr. Josep Rovira i Jofre. 13 
 14 
1. Actes pendents d’aprovar.  15 
 16 
1.1. PLE2015/4 extraordinària 27/04/2015 17 
S’aprova per unanimitat. 18 
 19 
1.2. PLE2015/5 ordinària 29/04/2015  20 
S’aprova per unanimitat.  21 
 22 
Abans de concloure l’acte el Sr. alcalde agraeix la feina feta al regidor d’AxLL Sr. David Parron 23 
perquè, en els dos anys que ha estat en el càrrec, ha treballat molt bé i demana que el seu 24 
estil, amb aportacions positives, continuï en el proper mandat. Respecte al regidor d’ERC Sr. 25 
Àlex Puig,  fa avinent que, en el poc temps que hi ha estat, ha fet el que ha pogut dins les 26 
circumstàncies i li agraeix l’esforç fet. Demana que, en el nou mandat, continuï així i recorda 27 
que, programàticament, tenen molts punts en comú i que cal apropar-se.  28 
 29 
Quant al regidor de CiU Sr. Carles Serrat i la regidora de CiU Sra. Olga González, que no 30 
seguiran en el proper mandat, afirma que formen part del seu projecte i que seguiran treballant 31 
conjuntament. Els agraeix tota la feina feta al govern i indica que compta amb ells perquè els 32 
donin suport. Confia que els hagi estat una experiència agradable i considera que és una tasca 33 
molt important haver estat dins d’un ajuntament per saber com funciona. Conclou la intervenció 34 
indicant que ser regidor/a hauria de ser una tasca que portessin a terme tots els veïns del 35 
municipi, donat que així coneixerien perfectament el funcionament intern de l’Ajuntament. 36 
 37 
Finalment els regidors/es aplaudeixen. 38 
 39 
I no havent-hi més temes per tractar, a un quart de dues del migdia s’aixeca la sessió de la qual 40 
s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho certifico. 41 
 42 


