AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE
JUNY DE 2016
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les deu hores del dia onze de juny de
dos mil setze, sota la presidència del Sr. Antonio López i López, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Antonio López i López
REGIDORS:
Montserrat Inglés i Novell
Carlos Álvarez Molina
Eva Zafra Agea.
SECRETARI:
Jordi Reina i Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde i prèviament a tractar els assumptes inclosos
en l’orde del dia sol·licita dels membre de la Junta de Govern la ratificació de la
urgència de la convocatòria.
Debatuda la urgència de la convocatòria, aquesta és aprovada per unanimitat
dels membres de la Junta de Govern Local.
Acte seguit es passa a tractar els punts de l’ordre del dia.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 9 DE
JUNY DE 2016.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió extraordinària de data 9 de juny de 2016, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Antonio López López i els regidors Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
I, essent les deu hores i deu minuts, i no havent-hi més assumptes a tractar, el
Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.
L’alcalde

El secretari.
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