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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 12 DE 
JUNY DE 2019 A LES 14.00 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 04/2019 
Data: 12 de juny de 2019 
Horari: 14.00 hores  
Lloc: Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Assistents 
Alcalde: 
Joan Riera Comellas 
 
Regidors: 
Ivette Font Font 
Carles Orra Boix 
Pilar Sancho Orra 
Maria Milagros Martínez Adan 
 
Disculpen la seva absència: 
 
Sandra Blanch Vila 
Èric Vilamitjana Freixa 
 
Secretari-Interventor accidental: 
Jordi Gros Roca 
 
Ordre del dia 
 
APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
L’objecte d’aquesta sessió és donar compliment a allò que disposa l’article 36.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, en què es disposa que el tercer dia anterior a l’indicat per la 
legislació electoral per a la sessió constitutiva de l’Ajuntament els regidors cessants, s’han de 
reunir en sessió convocada a l’efecte d’aprovar l’acta de l’última sessió convocada. 

Prèviament s’ha dut a terme la corresponent convocatòria amb l’antelació reglamentària 
establerta en el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, de la qual s’ha donat publicitat 
mitjançant la fixació d’un exemplar i ordre del dia en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.  

Per tot això, el Ple acorda per unanimitat dels membres assistents aprovar les actes 
corresponents als dies 1 i 29 d’abril de 2019. 

 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les catorze hores i cinc minuts, l’alcalde 
aixeca la sessió, de la qual com a secretari accidental, estenc aquesta acta. 
 
 
        Vist i plau 
El secretari accidental      L’Alcalde 
Jordi Gros Roca      Joan Riera Comellas 
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