AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(LLEIDA)
_______

A la ciutat de Mollerussa, essent les tretze hores i quinze minuts del dia 12 de juny de 2019.
A la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es reuneix en sessió ordinària de primera
convocatòria la Junta de Govern sota la presidència de l’alcalde en funcions Sr. Marc Solsona
Aixalà i amb l’assistència dels tinents d’alcaldia en funcions, Sr. Josep Simó Ribera, Sr. Josep
Àngel Lavin, Sra. Dolors Bargalló Vidal, Sra. Rosalia Carnicé Farré i Sr. Xavier Roure
Greoles.
Actua de secretari, el titular de la Corporació, Sr. Antoni Garcia Jiménez.
Assisteix a la sessió l’interventor de Fons, Sr. Jesús Luño Garcia.
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Antoni Garcia Jiménez
Marc Solsona Aixala

13/06/2019 SECRETARI

Obert l’acte per la presidència, aquesta manifesta que de conformitat amb l’article 110.3 del
decret legislatiu 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 de l’acta de la sessió
anterior a tots els membres de la junta.
Els assistents manifesten llur conformitat amb el contingut de l’acta i donada per llegida
s’aprova per unanimitat dels presents.
I sense altres assumptes a tractar, essent les tretze hores i vint-i-cinc minuts, per Ordre del
Sr. Alcalde en funcions es dóna per finalitzada la sessió, estenent-se la present Acta que serà
signada pel Sr. President en funcions, juntament amb mi, el Secretari, que en dono fe.
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APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
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