
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 660/2019 Ple 12/06/2019 extraordinari 
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple 

 
 

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 07/2019 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 12/06/2019 
Hora: De les 21:30 h a les 21:35 h. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell 
 
Assistents 
Sr. Lluís Verdaguer Vivet (CiU) 
Sr. Jordi Baucells Colomer (CiU) 
Sra. Araceli Garcia Español (CiU) 
Sr. Joan Casassas Martí (CiU) 
Sra. Dolors Martí Verdaguer (CiU) 
Sr. Santi Estragués Casanovas (CiU) 
Sr. Toni Morcillo Soler (CiU) 
Sra. Cristina Santamaria Abelló (CiU) 
Sr. Salvador Clot Tor (ERC) 
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC) 
Sr. Xavier Blancafort Pujols (ERC) 
Sra. Mercè Riera Camps (ERC) 
Sr. Jacint Casadevall Puig (SI) 
  
Excusa la seva assistència: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior de 9 de maig de 2019 
 
  
Desenvolupament de la sessió. 
 
Oberta la sessió per l'alcalde Sr. Lluís Verdaguer i Vivet a les 21:30 hores, s'ha 
obtingut el quòrum de la totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació, 
assistits per mi el secretari, Josep Rovira Sadurní que certifico. 
 
 
 



 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  DE DATA 9 DE MAIG DE 
2019 (P/06/2019 ORDINÀRIA) 
 
L’Alcalde-president, refereix que s’ha convocat aquesta sessió en compliment de 
l’article 36.1 del RD 2568/1986, que disposa que el regidors cessants es reuniran en 
Ple el tercer dia anterior a la sessió constitutiva de cada Ajuntament, als sols efectes 
d’aprovar l’acta de l’última sessió celebrada, que en aquest cas ha estat la del dia 9 
de maig de 2019. 
 
Seguidament l’alcalde-president, de conformitat i 91.1 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals (ROF), pregunta als/les Regidors/es assistents a la present sessió 
si volen formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de 9 de 
MAIG de 2019 (P/06/2019 ORDINÀRIA), de la qual se’ls n’hi ha entregat una còpia 
amb anterioritat a aquest acte. 
 
No es formula cap observació i s’entén aprovada l’acta de la sessió del Ple núm. 06 
de data 9 de maig de 2019 (Exp. 524/2019). 
 
En aquest mateix acte, es redacta l’acta d’aquesta sessió que s’aprova per unanimitat 
per part de tots els assistents. 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 21:35 h, l'alcalde aixeca la sessió de la 
qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe. 
 
Lluís Verdaguer Vivet      Josep Rovira Sadurní 
Alcalde de Taradell       Secretari-interventor 
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