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A la Sala d’actes de la Casa de la Vila de l’Ajuntament del Palau d’Anglesola, essent les 

tretze hores i quaranta minuts del dia dotze de juny de l’any dos mil dinou, i tal com va 

anunciar-se en les convocatòries realitzades, es reuneixen per tal de dur a terme la sessió 

extraordinària de la Junta de Govern. 

 

Presidida per la Sra. Alcaldessa en funcions, Montserrat Meseguer i Muñoz, 

 

Amb la presència dels següents regidors:  

Sr. Ramon Farnell i Barqué, Primer Tinent d’Alcalde.  

Sr. Carles Esquerda i Serrano. 

Sr. Jaume Timoneda i Nabau. 

 

A indicació de la Sra. Alcaldessa en funcions i tenint en compte el contingut de l’art. 

113.3 del ROF, hi assisteix també la regidora Sra. Irene Ruestes i Guillem i el regidor 

Joan Baptista Pou i López. 

 

Hi assisteix el Secretari, Alexandre Centelles i Pardo, que en dóna fe. 

 

CONVOCATÒRIA 

 

1.- Aprovació acta sessió anterior 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

La Sra. Alcaldessa declara oberta la sessió que s’inicia amb el primer punt de l'ordre del 

dia, que és el següent: 

 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

Declarada oberta la sessió per la Presidència i havent-se procedit d’acord amb el 

contingut de la Llei municipal de Catalunya, a la distribució prèvia als regidors, de 

l’acta de la sessió anterior, de caràcter ordinari de data 07 de juny de 2019, es dóna per 

llegida.  

 

La Presidència pregunta si hi ha alguna observació a fer. No n’hi ha cap.  

 

Es procedeix a la votació de l’aprovació de l'acta de la sessió anterior que queda 

aprovada per unanimitat dels presents amb dret a vot. 
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I, sense cap més assumpte de que tractar la Sra. Alcaldessa, aixeca la sessió a les 13 

hores i 42 minuts, de la que se n’estén la present acta, de que jo, el secretari, en dono fe. 

 

NOTA de secretaria-intervenció: De conformitat amb el que preveu l’article 206 del 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s’emet 

aquesta còpia de l’acta a reserva dels termes que en resultin de la seva aprovació. 

 


