
ACTA AJUNTAMENT PLE NÚM. 5/2019, DE DATA 14 DE JUNY DE 2019. 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER 

L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 14 DE JUNY DE 2019.  

 

A la Casa Consistorial de l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, essent les 13,30     

hores del dia 14 de juny de 2019, es reuniren prèvia convocatòria circulada a l’efecte els 

Srs. Regidors que a continuació es relacionen, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa  

MARIA SARRET PIJUAN, assistida de mi la Secretària NA M. ANTONIETA PONS 

TORRADES, als efectes de celebrar sessió extraordinària. 

Assisteixen els SRS. REGIDORS: GREGORI ESTEBAN ÀNGEL de CiU,  RAMON 

BORDA GUASCH de CiU,  XAVIER CASTELLANA BENSENY de CiU, CRISTINA 

RÚBIES ABAT de CiU i ARNAU GALITÓ TRILLA, de CIU. 

 

NO ASSISTEIXEN els regidors Srs.: ANTONI PIÑOL CARULLA,  IGNASI AMOR 

BERGÉ de ERC i CONSTANTINO PIQUÉ SOL de PP,  que no excusen la seva 

assistència. 

 

Únic punt de l'ordre del dia. 

1r.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 

Passada còpia de l’esborrany de l’acta de la  sessió de data anterior de data 5 de maig de 

2019,  a tots els Srs. Regidors, donada la paraula als Srs. Regidors, l’ACTA  és 

aprovada per unanimitat. 

 

Acaba l’objecte de la sessió, per part de l’Alcaldia es fa un emotiu agraïment per la 

confiança dipositada i el treball d'aquests anys. 

Agrair a tots els Srs. Regidors de l'Equip de Govern i també en especial al Regidor Sr. 

Arnau Galitó Trilla, amb qui vàrem començar l'any 2011, amb la il·lusió i el repte per la 

feina i el servei vers Vallfogona, i amb la satisfacció en aquest moments de la feina feta. 

Agrair a tot el personal de l'Ajuntament per la seva inestimable i constant col·laboració.  

 

Així mateix els millors desitjos a la resta de Regidors de  l'Equip que continuen en la 

propera legislatura i bons auguris pel futur.  

 

Seguidament es dóna la paraula als Srs. Regidors, 

El Sr. Arnau Galitó, es reitera en tot el que s'ha dit per part de la Sra. Alcaldessa, i 

també els millors desitjos i il·lusió per al nou Consistori. 

  

Seguidament es dóna una placa commemorativa del seu pas per l'Ajuntament de 

VALLFOGONA DE BALAGUER, legislatures 2011-2019, a la Sra. Maria Sarret i al 

Sr. Arnau Galitó, Alcaldessa i Regidor respectivament, que deixen els seus càrrecs.  

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14,00 hores, de tot el que 

com a Secretària, certifico. 
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