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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 12 DE JUNY DE 2019 
 

ASSISTENTS 
 
ALCALDE: 
Marc Bigordà Prió 
 
REGIDORS: 
Francisco Dols Nasarre 
Roger Dueso Canals 
 
REGIDORS 
ABSENTS: 
Jordi Gállego Paz 
Jesús Duch Gatell 
 
 
SECRETARI  
INTERVENTOR: 
Francesc Pros i 
Francesch 

 
 
 

A Els Garidells, essent les 13 hores del 
dia vint i nou d’abril de dos mil dinou, es 
reuneixen a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament el Ple de la Corporació sota 
la presidència de l'Alcalde Marc Bigordà 
Prió, i els regidors anotats al marge, i 
assistits del Secretari Interventor de la 
Corporació, als efectes de dur a terme  
sessió pública ordinària en 
primera convocatòria segons 
l’ordre del dia previst. 
 
REGIDORS QUE  
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA 
Jordi Gállego Paz 
Jesús Duch Gatell 

 
 

 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta anterior.  
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1.- Aprovació, si escau, de l’Acta anterior. 
 
Havent-se distribuït fotocòpia de l’acta redactada pel secretari de la sessió 
celebrada el dia 29 d’abril de 2019, el President pregunta als presents si 
volen fer alguna objecció i no formulant-se’n cap es sotmet a votació per la 
seva aprovació. 

L’acta anterior es troba conforme i s’aprova. 

Tot s’aprova per unanimitat. 

L’Alcalde agraeix a tots els regidors la col·laboració que ha obtingut a la seva 
tasca a l’alcaldia i fa extensiu aquest agraïment a tot el personal de 
l’Ajuntament, desitjant prosperitat per l’etapa que ha d’iniciar el nou 
consistori. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió a les 
13 hores i 15 minuts, de tot el qual s'estén la present acta que signa 
l'Alcalde, amb mi que CERTIFICO. 
 
Alcalde-President     Secretari-Interventor 
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