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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del deu de juny de dos 
mil quinze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia deu de juny de dos mil quinze.  Essent les 
dotze hores, es reuneixen a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, els senyors que tot 
seguit es relacionaran sota la Presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil, als 
efectes de fer sessió pública extraordinària en 1ª convocatòria, la qual es va convocar  
reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
 JOSEP MARIA DALMAU i GIL.                                        NEUS BURGUÉS COMA 
 
- Regidors:                                                                               
 LLUIS PEROY i BENET. 
JOAN BONETA i CARRERA. 
 MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOSEP AMOROS BATALLA 
MARC PERÓ AGULLANA 
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL. 
                                  
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
 
La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per a realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
 
La Sra. Secretària llegeix l'Ordre del Dia de la sessió.  
 
Es tracten els punts i adopten els següents 
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ACORDS 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el vint-i-nou 
d’abril de 2015, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de 
vint-i-cinc fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents, sis dels set 
membres que composen la Corporació. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau, agraeix els quatre anys de legislatura a tots els membres de la 
Corporació, i l’ajuda i col·laboració que ha tingut d’ells cara als veïns i veïnes del 
municipi.  
 
L’Alcalde en funcions comenta que tot i que en aquest ple no hi ha el punt dels plecs i 
preguntes, dóna la paraula als regidors per si volen comentar qualsevol qüestió, on 
s’agraeixen les paraules del Sr. Dalmau. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les dotze hores i 
deu minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un cop 
aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 4 d’agost de 2015. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


