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La Junta de Govern Local en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de juny de 2019
va aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les
dades de caràcter personal, és el següent:
«ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA
CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 12 JUNY DE 2019.
Al despatx de l’Alcaldia, a les 14.00 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
en funcions, en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió extraordinària i
tractar els assumptes de l'ordre del dia.
Sota la Presidència de l’alcaldessa en funcions, Montserrat Febrero i Piera, i assistits
per la secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents en
funcions:
-

Albert Cañellas i Pagés, primer tinent d’alcaldessa
Jordi Anducas Planas, segon tinent d’alcaldessa
Pol Ejarque i Cortés, tercer tinent d’alcaldessa
Mireia Moreno Redondo, quarta tinenta d’alcaldessa
Miracle Guerra i Sala, regidora

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res en
funcions següents:
-

Mercè Rocas i Rubio, regidora
Arturo Martínez i Laporta, regidor
Xavier Miquel i Pons, regidor
Jordina Ribó Garriga, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats
per unanimitat:
1. Aprovació acta sessió anterior.
S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

17/07/2019 La secretària acctal.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de
caràcter general.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 14.15
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.»
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