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ACTA 2015/03 
 
A la ciutat de Mollerussa, el dia onze de juny dos mil quinze. Essent les vint-i-una hores, es 
reuneix al saló de sessions de la casa consistorial el ple de l’ajuntament, en sessió pública i 
extraordinària, de primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde, Marc Solsona 
Aixalà (Grup CiU), amb l’assistència dels Srs./Sres. Regidors,  
 
Sr.  Josep Simó Ribera    (Grup CiU) 
Sr.  Josep Àngel Lavín Llano   (Grup CiU) 
Sra.  Paquita Brau i Codony    (Grup CiU) 
Sra. Teresa Grañó i Costa,   (Grup CiU) 
Sr.  Jordi Pérez Ruiz    (Grup CiU) 
Sr.  Jaume Segura i Gili,   (Grup CiU) 
Sra. Rosalia Carnicé Farré   (Grup CiU) 
Sra.  Immaculada Casamella Miró  (Grup CiU) 
Sr.   Pere Gatnau i Roca    (Grup Socialista) 
Sra.  Concepció Garnica Rovira   (Grup Socialista) 
Sr.  Josep Antoni Ajates Atero   (Grup Socialista) 
Sr.  Francesc Xavier Pla Falip  (Grup ERC) 
Sr.  Joan Simeón Morera   (Grup Popular) 
Sra.  Teresa Niubó Cama    (Regidora no adscrita). 
 
Excusen l’assistènciael regidor  Sr. Carles Fernández Millàn (Grup CiU) i la Regidora Sra. 
Teresa Ginestà Riera (Grup Socialista). 
 
Actua de Secretari, el titular Sr. Manuel Civís Llovera. 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons de l’Ajuntament, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 
Informa el Sr. Alcalde que la convocatòria de la present sessió s’ha efectuat amb l’únic punt 
de l’ordre del dia de l’aprovació de l’acta de la darrera sessió i als efectes donar per 
finalitzades les actuacions de la Corporació actual, amb la qual cosa es dona per 
complimentat el que al respecte estableix l’article 36.1 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim Jurídic de las 
Entitats Locals (ROF).  
 
Comprovada l’existència de quòrum legal necessari per a la celebració de la sessió, per Ordre 
de la Presidència s’inicia l’acte públic amb el següent Ordre del Dia: 
 
01. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE MARÇ DE 2015 (02/2015). 
 
De conformitat amb l’article 110.3 del DLEG 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s’ha procedit prèviament a la 
distribució a tots els membres de la Corporació de l’esborrany de l’acta de la sessió número 
02/2015 celebrada el dia 26 de març de 2015. L’acta, donada per llegida i trobada conforme, 
s’aprova per unanimitat dels membres presents al moment de la votació sense introduir-hi 
cap esmena. 
 
El Sr. Alcalde expressa el seu agraïment a tots els Regidors d’aquest consistori i dona per 
conclosa l’activitat col·legiada del Ple de la Corporació.  
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I sense altre assumpte a tractar, essent les vint-i-una hores i deu minuts, per Ordre del Sr. 
Alcalde en funcions es dona per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà 
signada pel Sr. President, juntament amb mi, El Secretari, que en dono fe. 


