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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 04/2011 
Caràcter: ordinària 
Data: 8 de juny de 2011 
Horari: de 20:00 a 20:10 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Santiago Pons i Tous, alcalde (PSC-PM) 
Lídia Bargas i Musoy, primera tinenta d'alcalde (CiU) 
Joan Salvadó i Roig, segon tinent d'alcalde (PSC-PM) 
Eugeni Coll i Rovira, regidor (CiU) 
Enric Dalmau i Febré, regidor (UP-AM) 
Santiago Llort i Domènech, regidor (CiU) 
Olga Resina i Pelfort, regidora (PSC-PM) 
 
 
Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal. 
 
Es reuneix, per tant, amb el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen 
set regidors dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els articles 
46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98.c) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90.1 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre del Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos a l'ORDRE 
DEL DIA. 
 
Punt únic.- Actes de les sessions dels dies 17 de març i 26 d'abril de 2011 – Aprovació 
 
S'aproven per unanimitat les actes de les sessions celebrades els dies 17 de març i 26 d'abril de 2011, a les 
quals no es dóna lectura tota vegada que els senyors Regidors disposen d'una còpia que ha estat tramesa 
juntament amb la convocatòria, a les que els regidors donen llur conformitat. 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 Vist i plau 
El secretari El president 
 
 
 
Ramon Conillera i Marçal Santiago Pons i Tous 
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