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A Creixell, a un quart i cinc de deu de la
nit del dia setze de maig de dos mil dinou, es reuneixen en la Sala d'Actes de
la Casa de la Vila, el ple de la Corporació per tal de celebrar SESSIO ORDI'
NARIA en.1a convocatoria amb I'assisténcia dels Srs. regidors expressats al
marge.

Sílvia Fanero Tahull
Francesc Sentis Escamilla
Montserrat Muñoz Madueño
Mari Carmen Marín Hidalgo
Jordi Moliné Górriz
Josep Brugarola Arall
Ma Dolores Juncal Santos
Pedro José Martínez Guindos
Juan Miguel Teruel Girol
Pilar Romero Gracia
SECRETARI
Josep Ma. Piqué iCugat

Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia
del sr. secretari de la Corporació.

Abans d'iniciar la deliberació dels punts
de I'Ordre del Dia, el sr. secretari els
pregunta si estan d'acord en que la
sessió que van a celebrar en aquests

moments correspondria a la sessió
ordinária corresponent al dia 24
d'abril de 2019. Els onze membres as-

sistents dels onze que formen la corporació manifesten la seva conformitat i
acorden que aquesta sessió plenária
correspon a la que s'havia de celebrar el
24 d'abril de 2019 i que no es va convocar en temps iforma.

Obert I'acte pel sr. President, es passa tot seguit a la deliberació dels punts de I'ORDRE DEL DIA is'adopten els següents

ACORDS
PRECS I PREGUNTES.

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, agraeix'que s'hagi fet aquesta
convocatória perqué és la que corresponía haver-se fet en el seu dia i no es va fer.
El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa, agraeix per haver canviat faroles del
carrer en la confluéncia de I'avinguda de Catalunya amb el carrer Balmes, perqué
estaven molt malament.
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I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca la
sessió a dos quarts de deu de la nit, de la qual s'estén aquesta acta de qué certifico.
El president,

Llopart iS

El secretari,

ent.

Piqué iCugat.

