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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE 

DATA 12 DE JUNY DE 2019 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter personal que 

contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de dades. 

 
 

Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 18:30 
Hora que acaba: 18:32 
Lloc: Sala de Sessions 

 
PRESIDEIX 

 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

 
Pere Xirau Espàrrech 
Lluís Llovet Bayer 
Raquel Serra Lerga 
Sílvia Tamayo Mata 
Josep Maria Masvidal Serra 
Misericòrdia Tenas Martínez 
M. Àngels Isart Falceto 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Quirze Planet Rovira 
Laureà Gregori Fraxedas 
Àngel López Solà Esther 
Agulló Renau Antoni 
Romero Carbonell 
Cristina Soler Vílchez 
Marc Jiménez Torres 

 
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 

 
Jesús Marín i Hernàndez 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1.  Aprovació, si s’escau, de l’acta del Ple extraordinari de data 04/04/2019 
2.  Aprovació, si s’escau, de l’acta del Ple ordinari de data 25/04/2019 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La senyora alcaldessa obre la sessió i explica que aquesta és la sessió del Ple 
municipal de tancament de les actes de les sessions anteriors. Explica que en l’ordre 



EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

2 
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 

a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

 

del dia hi ha les actes dels plens de data 4 d’abril i 25 d’abril d’enguany, però s’ha de 
tenir en compte que el dia 11 de juny de 2019 es va dur a terme una altra sessió de 
caràcter extraordinari i urgent, un cop ja s’havia convocat aquest pel de tancament i, 
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per tant, no es va poder incloure a l’ordre del dia. Ara bé, d’acord amb l’article 36.1 del 
ROF, que estableix que el tercer dia anterior al que assenyala la legislació electoral 
per a la sessió constitutiva dels ajuntaments, els regidors [...] s’han de reunir en sessió 
convocada només a l’efecte d’aprovar les actes de les últimes sessions, cal arpovar 
també aquesta acta. Així, doncs, després d’aprovar les actes que consten a l’ordre del 
dia, en tercer lloc també donarà pas a l’aprovació d’aquesta última. 

 
1.  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 

04/04/2019 
 

La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. Cap 
regidor en fa i, per tant, queda aprovada per unanimitat dels setze membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 

 
2.  APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  DE  L’ACTA  DEL  PLE  ORDINARI  DE  DATA 

25/04/2019 
 

La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. Cap 
regidor en fa i, per tant, queda aprovada per unanimitat dels setze membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 

 
3.  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT 

DE DATA 11/06/2019 
 

La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. Cap 
regidor en fa i, per tant, queda aprovada per unanimitat dels setze membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 18:32 hores de 
tot el que jo com a secretària accidental certifico. 


