ACTA DE LA SESSIÓ DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Caràcter: extraordinari
Data: 12 de juny de 2019
Horari: de 09:00 hores a 09:30
Lloc: sala de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra
Assistents
Jaume Oriol Grau, Alcalde
Joan Ruiz Sole, Regidor
Abel Xandri Company, Regidor
Montse Torra Baraldès, secretària-interventora
Excusen la seva presència:
Ricard Devés Penades, Regidor
Gerard Bajona Masanes, Regidor
Xavier Bajona Masanes, Regidor
Santi Quiroga Irla, Regidor

Ordre del dia:
PUNT ÚNIC Aprovació, si escau, de les actes de les darreres sessions que
corresponent al ple ordinari de data 9 d’abril de 2019, i als plens
extraordinaris de data 28 d’abril i 23 de maig de 2019
Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió a l’hora indicada, comprova el quòrum d’assistència
necessari per iniciar la sessió i es passa a debatre l’únic punt
PUNT ÚNIC Aprovació, si escau, de les actes de les darreres sessions que
corresponent al ple ordinari de data 9 d’abril de 2019, i als plens
extraordinaris de data 28 d’abril i 23 de maig de 2019
Se sotmet a la consideració dels membres de la corporació l’aprovació de l’acta de les
sessions de data 9 d’abril, 28 d’abril i 23 de maig de 2019, que s’han entregat als
regidors, juntament amb la convocatòria, i l’alcalde pregunta si hi ha alguna observació
a formular respecte al seu contingut.
En no formular-se’n cap, el ple les aprova per unanimitat dels membres presents

Tot seguit, l’alcalde expressa el seu agraïment a tots els membres de la corporació per la
dedicació que han tingut durant la legislatura municipal, que avui conclou, envers les
tasques de govern del municipi i manifesta el seu desig que en un futur no restin al marge
de les qüestions del poble i continuïn prestant la seva col·laboració pel bé de la comunitat
municipal.
L’alcalde aixeca la sessió de la qual estenc, com a secretària aquesta acta
La secretària

Vist i plau
L’Alcalde

