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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL 
SOLERAS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Identificació: 3/2015 
Caràcter: Extraordinari 
Data:  10 de juny de 2015 
Hora: a les 13:30 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 
 
ASSISTENTS:  
 
Sr. Jordi Segura Sarlé, alcalde 
Sr. Jesús Tost Guiu, regidor 
Sr. Josep Maria Barrull Aran, regidor 
Sr. Ramon Espunya Turmo, regidor  
Sra. Maria Teresa Solé Debés, regidora 
Sr. Montano Mascarilla Beà, regidor 
 
No assisteix el Sr. Esteve Vilalta Preixens, regidor 
 
Secretària: Anna Cornellana Martí 
 
Al Soleràs a 10 de juny de 2015. Reunit el Ple de l’Ajuntament prèvia convocatòria i 
sota la presidència d’en Jordi Segura Sarlé, comprovada l’assistència del nombre 
suficient de membres per a la vàlida realització de la sessió, es passa a resoldre el 
següent: 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (acta 
ordinària del dia 2 de març de 2015 i extraordinària del dia 27 d’abril de 2015) 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida 
realització de la reunió i el Sr. alcalde inicia la sessió. 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (acta 
ordinària del dia 2 de març de 2015 i extraordinària del dia 27 d’abril de 2015) 
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El ple dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària de 2 de març de 2015, així com 
l’acta de la sessió extraordinària de data 27 d’abril de 2015, i de conformitat amb 
l’establert a l’article 110.3 del RL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, són aprovades per 
unanimitat. 
 
Tanmateix, el Sr.Jordi Segura Sarlé, alcalde en funcions, vol donar les gràcies a la 
secretària-interventora perquè des del començament de la legislatura els va 
orientar i ha estat mol estricta i correcta, així com molt professional. 
 
També vol donar les gràcies a l’oposició perquè ha estat una legislatura molt 
tranquil·la i això es trasllada al poble perquè no està tant crispat. També vol agrair-
los que tot s’hagi aprovat per unanimitat excepte la segona pujada d’impostos que 
van votar en contra.  
 
Igualment vol donar les gràcies a la candidatura dels joves, agraint a l’Albert i al 
Montano el seu suport. 
 
I finalment, també vol donar les gràcies als dos regidors del seu partit per aquest 
quatre anys. 
 
Tot seguit el Sr. Ramon Espuña Turmo, regidor en funcions, en nom dels tres 
regidors de CIU, vol fer constar que han treballat tots junts pel poble. I igualment la 
Sra. Maria Teresa Solé Debés, regidora en funcions,vol fer contar i donar les 
gràcies perquè mai havia estat a l’Ajuntament i des de l’oposició ha aprés molt i ha 
estat una experiència molt enriquidora. 
 
No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la 
sessió a les 13:50 hores del dia 10 de juny de 2015 de la qual s’estén la present 
acta, la fidelitat i autenticitat de la qual, com a secretària, certifico. 
 
La Secretària-interventora,   L’Alcalde en funcions, 
 
 
 
 
 
Anna Cornellana Martí    Jordi Segura Sarlé 
 


