ACTA Nº 1 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE L’ALBIOL EL DIA 10 DE MAIG DE 2015

A la Sala Joan de Martorell de les oficines municipals a les Masies Catalanes de la vila de
l'Albiol , essent les 17.00 hores del dia 10 de juny de 2015, a la Sala Joan de Martorell de
les oficines municipals a les Masies Catalanes, es reuneixen els regidors ANA PAREJA
ACEITUNO, JOAN FRANCESC GONZALEZ MOYA, DIDAC RODRÍGUEZ GRAS i
ISABEL GONZALEZ CONTERO sota la presidència del Sr. Alcalde ANDREU
CARRASCO SARDÀ, per tal de celebrar sessió ordinària del Ple de la Corporació,
assistits per la sotasignat Secretària - Interventora, NEUS BOVÉ BAIGET. Vist que s'ha
obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal de membres que componen la Corporació, el
Sr. President obre l'acte i s’entra a conèixer dels afers inclosos en l'ordre del dia.
El Sr. Dídac Rodríguez excusa la no assistència del Sr. Ignasi Batlle Caravaca a aquesta
sessió plenària. El Sr. Andreu Carrasco excusa la no assistència del Sr. Josep Golorons, el
qual està de viatge
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del Ple de la sessió anterior, de data 15 de maig
de 2015, esborrany que ha estat lliurat als senyors regidors amb anterioritat a la
convocatòria de la sessió. L’Alcalde pregunta als regidors si desitgen realitzar alguna
correcció en la redacció de la mateixa.
No realitzant-se cap intervenció l’Alcalde sotmet a votació dels assistents l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior, restant aprovada per unanimitat, amb els vots a favor dels
Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO
GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i ISABEL GONZALEZ CONTERO
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 17:10 hores, de la qual
s’estén la present Acta que signa el Sr. Alcalde amb mi, la Secretària, que certifico.
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