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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 04/2003 
Caràcter: extraordinari (aprovació d’acta) 
Data: 11 de juny de 2003 
Horari : de 21 a 21,35 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Joan Aguado i Masdeu 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
Àngela Agramunt i Andreu 
Gabriel Albertí i Sala 
Antoni Alsina i Felip 
Lourdes Bohé i Medialdea 
Josep Campamà i Sanabra 
Jordi Cuyàs i Soler 
Francisco Espín i Martínez 
Marcel Esteve i Robert 
Anna Girona i Alaiza 
Celina Guijo i Lobato 
Raimon Gusi i Amigó 
Josep Mª Marrugat i Llarch 
Joan Pareta i Papiol 
Patrocinio Recober i Caballé 
Francisco Romero Gamarra 
Lourdes Sánchez i López 
Josep Soler i Barceló 
Isabel Torrents i Sala 
Joaquim Vázquez i Barbat 
Ramon N. Xena i Pareta 
 
Assisteixen a la sessió, per tant, tots els membres de la corporació. 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
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Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 6 de 
maig de 2003. El text de l’acta és aprovat per assentiment. 
 
L'alcalde aixeca formalment  la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Tanmateix, es fa constar que una vegada tancada formalment la sessió, convocada 
d’acord amb allò que estableix el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, l’alcalde en funcions Joan Aguado agraeix l’esperit 
constructiu i la col·laboració de tots els grups municipals durant el mandat, i destaca la 
tasca feta per tots els regidors i regidores (dotze) que no tindran ja aquesta condició en 
el nou consistori que es constituirà el proper dissabte. També diferents regidors cessants 
prenen la paraula per tal d’acomiadar-se, sempre en un to de màxima distensió i 
cordialitat. 
 
 

El secretari,                                                             Vist i plau 
                 L'alcalde, 
 
 
 
 
Francesc Giralt i Fernàndez                                            Joan Aguado i Masdeu 


