
 
Ajuntament de Bellvei

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PER APROVAR LES ACTES DE LES DARRERES SESSIONS 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinari

Data: 12/06/2019

Horari: De les 17:13 hores a les 17:15 hores.

Lloc: Sala Centre Cívic La Patronal

L’Alcalde en funcions: Fèlix Sans Mañé + BELLVEI 

 

Regidors en funcions assistents:

- Sra. Eva Gómez López + BELLVEI

- Sr. Rafael Díaz Gómez + BELLVEI

- Sr. Gerard Colet Mañé + BELLVEI

- Sra. Carolina Granado Pleguezuelos + BELLVEI

- Sra. Mercedes Martín Navarro + BELLVEI

- Sra. Núria Güell del Campo PSC

- Sra. Ingrid Salas Batet PDeCat

- Sr. Valentín González Garcia PDeCat

- Sr. José Agustín Huerta Rodrigo PDeCat

- Sra. Ángeles Grande Robledillo PDeCat

 

Assistit pel Secretari de la Corporació, Manel Pahissa Casas, que dóna fe de l’acta, el qual fa  
constar que el Ple es constitueix vàlidament per existir el quòrum legal establert a l’article 90.1  
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les Entitats Locals.

És objecte de la convocatòria, procedir d’acord amb el que disposa l’art. 36.1 del R.D 2568/86 
de 28 de novembre  que aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les 
administracions públiques, el tercer dia anterior a l’assenyalat per a la sessió constitutiva dels 
Ajuntaments,  a l’aprovació de l’acta de la darrera sessió plenària celebrada.

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació si escau, de l’acta del Ple Ordinari de 11 d’abril de 2019. (Exp. 535/2019)

2. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari de 30 d’abril de 2019. (Exp. 618/2019)

3. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari i urgent de 15 de maig de 2019. (Exp. 
659/2019)

4. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari de 6 de juny de 2019. (Exp. 769/2019)
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Es comprova l’assistència de membres suficients per a constituir vàlidament el ple, i l’alcalde en 
funcions declara oberta la sessió.

Desenvolupament de la sessió

1. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI D’11 D’ABRIL DE 2019. (Exp. 
535/2019)

L’Alcalde sotmet a votació l’esborrany de l’acta de sessió ordinària de l’Ajuntament, celebrada 
el dia 11 d’abril de 2019, que els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i posterior  
aprovació.
 
En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet l’Acta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 07 corresponent al grup polític municipal (06 + Bellvei, 01 PSC)

Abstenció: 04 corresponents als grups polítics municipals (04 de PDeCAT) 

En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada l’acta anterior per  majoria 
absoluta.

2.  APROVACIÓ SI  ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 30 D’ABRIL DE 
2019. (Exp. 618/2019)

L’Alcalde  sotmet  a  votació  l’esborrany  de  l’acta  de  sessió  extraordinària  de  l’Ajuntament, 
celebrada el dia 30 d’abril de 2019, que els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen i  
posterior aprovació.
 
En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet l’Acta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 07 corresponent al grup polític municipal (06 + Bellvei, 01 PSC)

Abstenció: 04 corresponents als grups polítics municipals (04 de PDeCAT) 

En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada l’acta anterior per  majoria 
absoluta.

3. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE 15 DE 
MAIG DE 2019. (Exp. 659/2019)

L’Alcalde  sotmet  a  votació  l’esborrany  de  l’acta  de  sessió  extraordinària  i  urgent  de 
l’Ajuntament, celebrada el dia 15 de maig de 2019, que els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel  
seu examen i posterior aprovació.
 
En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet l’Acta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 06 corresponent al grup polític municipal (05 + Bellvei, 01 PSC)

Abstenció: 05 corresponents als grups polítics municipals (04 de PDeCAT, 01 Sra. Mercedes 
Martín Navarro de Grup municipal +Bellvei) 

En contra: 0
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Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada l’acta anterior per  majoria 
absoluta.

4. APROVACIÓ SI ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 6 DE JUNY DE 2019. 
(Exp.769/2019)

L’Alcalde  sotmet  a  votació  l’esborrany  de  l’acta  de  sessió  extraordinària  de  l’Ajuntament, 
celebrada el dia 15 de maig de 2019, que els hi ha estat lliurat amb anterioritat pel seu examen 
i posterior aprovació.
 
En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet l’Acta a votació amb el següent resultat:

Vots a favor: 07 corresponent al grup polític municipal (06 + Bellvei, 01 PSC)

Abstenció: 04 corresponents als grups polítics municipals (04 de PDeCAT) 

En contra: 0

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada l’acta anterior per  majoria 
absoluta.

I no havent més assumptes que tractar, l’Alcalde en funcions dóna per acabada la sessió quan 
són les disset hores i quinze minuts, del dia que s’indica a l’encapçalament de l’acta. De tot el  
que s’ha tractat  i  dels  acords  adoptats  s’estén aquest  document  que un cop  aprovat  serà 
traslladat al llibre electrònic d’actes oficial, en compliment del que determina la legislació de 
règim local vigent. 

 

Com secretari de la corporació en dono fe.

L’alcalde en funcions                                                            El secretari interventor 

 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Bellvei
	2019-06-13T16:58:46+0200
	Bellvei
	FÈLIX SANS MAÑÉ - DNI 39667541Q (SIG)
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Bellvei
	2019-06-13T15:18:48+0200
	Bellvei
	CPISR-1 C MANUEL PAHISSA CASAS
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Bellvei
	2019-06-13T16:58:51+0200
	Bellvei
	espublico
	Ho accepto




