
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
10 DE JUNY DE 2015 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2015 
Caràcter: extraordinari 
Data: 10 de juny de 2015 
Hora d’inici: 11:00 hores  
Hora de fi: 11:03 hores 
Lloc: Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen: 
 
Hi assisteixen: 
 
Joan Pallarès Oliva 
Joan Puig Lopez   
Jaume Angrill Esteve 
 
Maria Teresa Solsona i Vila, secretària interventora 
 
No hi assisteix: 
 
Dolors Espluga Espluga 
Josep Bonet Calderó 
Francesc Lopez Bach 
José Roca Sala  
 

Ordre del dia 
 
ÚNIC.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 3/2015, DE 27 D’ABRIL 

DE 2015. 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 

Es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial els senyors 
regidors que han quedat relacionats ad supra i que constitueixen el quòrum 
suficient, a fi de donar compliment al que es disposa en l’article 36.1 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals amb l’únic efecte d’aprovar l’acta de l’última sessió celebrada. 

 

La sessió es celebra prèvia convocatòria a l’efecte, realitzada amb l’antelació 
reglamentària, donant-se publicitat de la mateixa mitjançant la fixació d’un 



exemplar de la convocatòria i ordre del dia, en el tauler d’edictes d’aquesta 
Casa Consistorial. 

 
La presidència obra la sessió i es passa a tractar el predit assumpte, que 
figura en la convocatòria: 
 
ÚNIC.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 3/2015, DE 27 
D’ABRIL DE 2015. 
 
Conegut el contingut de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 27 
d’abril de 2015 (núm. 3/2015), mitjançant lliurament de l’esborrany juntament 
amb la convocatòria de la sessió als senyors regidors, el Sr. Alcalde- 
President pregunta si algun membre de la Corporació té que formular alguna 
esmena o observació. I no formulant-se’n cap, s’aprova per unanimitat dels 
membres presents (3 de 7), en la forma en què es troba redactada. 
 
I, no essent altre l’objecte de la present, la Presidència aixeca la sessió a les 
11:03 hores, de la qual, com a secretària interventora, estenc aquesta acta 
amb el vistiplau de l’Alcalde- President. 
 
La secretària interventora    Vist-i-plau 
       L’alcalde- president 
 


