ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 8 DE JUNY DE
2011
A la Vila de Llers, essent les vint-i-una hores i trenta minuts del dia vuit de juny de dos
mil onze, es reuneixen a la Casa Consistorial per a celebrar sessió extraordinària en
primera convocatòria els Regidors senyors: Miquel Roura Expòsit, Mercè Cervera
Lloret, Víctor Alsina Clos, Josep Fernández Menchón, Miquel García Mateo i Juan
Antonio Fernández Requena. Presidits per l’Alcalde President, Sr. Carles Fortiana
Costa, i amb l’assistència de la Secretària Interventora de la Corporació, Sra. Mercè
Vallmajó i Ribas.
No assisteix a la sessió havent excusat la seva assistència amb anterioritat les regidores:
Eva Ungé Fortiana i Gemma Paraire Forater.
Un cop comprovat el quòrum d’assistència necessari, l’Alcalde President declara oberta
la sessió.
Ordre del dia del ple extraordinari de data 8 de juny de 2011
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple de data 26
d’abril de 2011.
2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple de data 18
de maig de 2011.
PRIMER.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 26 D’ABRIL DE 2011.
Havent-se repartit prèviament l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de
data 26 d’abril de 2011 juntament amb la convocatòria d’acord amb el que estableix
l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
TRLMRLC, se sotmet a votació essent aquesta la sessió ordinària següent del Ple.
Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
acta amb el vot favorable dels següents senyors: Carles Fortiana Costa, Miquel Roura
Expòsit, Víctor Alsina Clos, Josep Fernández Menchón, Mercè Cervera Lloret i Miquel
García Mateo. El regidor Sr. Juan Antonio Fernández Requena es va abstenir al no
haver estat present a la sessió de data 26 d’abril de 2011.
SEGON.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 18 DE MAIG DE 2011.
Havent-se repartit prèviament l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de
data 18 de maig de 2011 juntament amb la convocatòria d’acord amb el que estableix
l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
TRLMRLC, se sotmet a votació essent aquesta la sessió ordinària següent del Ple.

Sense que es produeixin intervencions es passa a la votació quedant aprovada la present
acta per unanimitat dels presents.
Tot seguit la Presidència es dirigeix als regidors per dir-los que aquesta és la darrera
sessió de la legislatura i que és l’hora d’agrair a tots els presents els anys que han
dedicat al poble de Llers.
Sense que hi hagin més assumptes a tractar i essent les vint-i-una hores i quaranta
minuts la Presidència aixeca la sessió.

