Ajuntament
de

Font–rubí
ALT PENEDÈS

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 12 DE JUNY DE 2019
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 04/2019
Caràcter: Extraordinària
Convocatòria: Primera
Data: 12 de juny de 2019
Hora d’inici de la sessió: 20,12
Hora d’acabament de la sessió: 20,14
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial de Font-rubí
ASSISTENTS:
Alcalde-President
Sr. Xavier Lluch i Llopart, alcalde en funcions
Regidors en funcions:
Grup Municipal CIU
Sr. Lluís Ortega i Rey, 1r. tinent d’alcalde.
Sr. Jordi Gili i Vaquerizo, 2n. tinent d’alcalde.
Sra. Ma. del Carme Sibil i Galimany.
Sr. Sebastià Moya i Arenas.
Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany.
Grup Municipal d’ERC-AM
Sr. Josep Maria Sala i Santacana.
Sr. Martí Càlix i Tarrida.
Sra. Joana Faura i Bonell.
Regidors no assistents, que han excusat la seva presència:
Cap.
Secretària-Interventora:
Sra. Eva Puig Pérez.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària anterior.
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El Sr. Alcalde obre la sessió, dona la benvinguda als assistents. Oberta la sessió i
un cop comprovada per la secretària l’existència del quòrum que cal perquè pugui
ser iniciada (article 90 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en l’ordre del dia:
PUNT ÚNIC.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR.
L’acta que es sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació és la de data 30 d’abril
de 2019. L’Alcalde pregunta a la resta de membres del consistori si volen fer algun
aclariment o alguna esmena més al contingut de les actes.
I no sortint cap objecció, l’Alcalde sotmet l’acta a votació.
Subjecte l’acta a votació, el resultat de la mateixa és el següent: 9 (nou) vots a
favor provinents: 6 (sis) vots del Grup Municipal de CIU i 3 (tres) vots del Grup
Municipal d’ERC-AM. Per tant, l’acta s’aprova per unanimitat.
L’Alcalde intervé per acomiadar al regidor Jordi Gili, que finalitza la seva tasca com a
regidor aquesta legislatura i no continuarà la propera; li dona les gràcies per la seva
dedicació a l’Ajuntament de Font-rubí durant dues legislatures i per la gran feina duta
a terme al capdavant de les seves regidories.
El Sr. Sala, en nom del grup d’ERC-AM també aprofita per agrair-li al Sr. Gili la feina
feta a l’Ajuntament de Font-rubí i desitjar-li molta sort en la seva nova etapa.

I sense haver-hi més assumptes per tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, a Font-rubí, a
la data i lloc a dalt consignats, quan són les 20,14 hores.
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