
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 10 DE JUNY DE 2015 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 5 
Dia: 10-6-2015 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 21.10 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde e.f  
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde, e.f 
Ramon Serra i Millat  
M. Dolors Pinós i Piedra  
Josep Torradas i Riera  
Laura Castell i Carrió  
Regidors/es,e.f 
Eva Santaularia i Soldevila  
Josep Díaz i Leiva  
Ramon Riba i Argelaguet  
Anna Sentias i Coromina  
Enric Moral i Serrano  
Aleix Solé i Sellarès  
Conxita Padró i Riera  
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents  
Venanci Pellicer i Perich  
 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia  10 de juny de 2015, es reuneixen sota la Presidència del senyor 
Alcalde en funcions Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de 
celebrar sessió número 5 del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinari els 
senyors i senyores  més amunt esmentats,als efectes de donar compliment al que es 
disposa a l’article 36.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals amb l’únic efecte d’aprovar les actes de les sessions pendents. 



 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar l’únic assumpte 
de l’ordre del dia: 
 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS 
 
Per UNANIMITAT dels assistents es van aprovar les actes corresponents a les 
sessions dels dies 27 d’abril i 27 de maig de 2015 
 
El senyor alcalde abans de tancar la sessió va acomiadar als regidors assistents a la 
sessió que no serien a l’ajuntament a la propera legislatura, Dolors Pinos, Josep 
Torradas, Eva Santaularia, Ramon Riba, Anna Sentias i Enric Moral i va emplaçar a 
tota la Corporació a fer un pa amb tomàquet per acomiadar la legislatura. 
 
 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde e.f. s’aixeca la 
sessió essent les 21.15 hores, de la qual, com a Secretària estenc aquest acta que es 
transcriu amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.   i correlatius fins el    
 
 
HO CERTIFICO 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde, e.f 
   
    
 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                  Montserrat Sensat i Borràs 
 
 


