ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE JULIOL
DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000012
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 8 de juliol de 2019
Hora d’inici: 18:45 h
Hora de fi: 18:46 h
Lloc: Sala de Reunions
Hi assisteixen:
Jose Cara Escudero, 1r Tinent Alcalde
Adrian Camino Fideu, Alcalde
Amalia Sanchez Lemos, 2n Tinent Alcalde
Maria Del Carmen Perez Garcia, 3r Tinent Alcalde
Assistits per la Secretària-Interventora, Sra. Isabel Arcobé Curcó
Ordre del dia:
1.- CONSTITUCIO JUNTA DE GOVERN
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- CONSTITUCIO JUNTA DE GOVERN
En exercici de la potestat d’autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, reconeix a aquesta Entitat i de
conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l'esmentada Llei, en
concordança amb els articles 48.1.b) i 54 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,
Reglament Orgànic Municipal i altra legislació complementària. Vista la Resolució
d’Alcaldia núm. 577, de 27 de juny de 2019, de constitució de la Junta de Govern i
designació dels seus membres, de la qual se’n donà compte al ple de l’Ajuntament en
sessió extraordinària celebrada el dia 08 de juliol de 2019.

S’acorda:
Primer.- Constituir la Junta de Govern prèvia la presa de possessió dels membres que
la integren: els Regidors Sr. José Cara Escudero, Sra. M Carmen Garcia Perez i Sra.
Amalia Sànchez Lemos, designats per Resolucions d’Alcaldia núm. 577 i 578, de 27
de juny, com membres de la dita Junta i a tinents d’alcalde, d'acord amb els articles 52
i 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, d'aprovació del R.O.F. i
conformement amb el que disposen els articles 11 i 31 del Reglament Orgànic
Municipal.
Acte seguit, els senyors regidors/res designades prenen possessió del seu càrrec.
A Continuació, el Senyor Alcalde desitja que l’actuació d’aquesta Junta de Govern que
tingui repercussió positiva en l’esdevenidor del Municipi i recorda als presents les
atribucions que inicialment té assignades aquest òrgan col·legiat.
I en no haver-ho més assumptes a tractar, quan són les 18:46 hores, s’aixeca la
sessió, de la qual lliuro aquesta Acta, que signarà el Sr. Alcalde amb mi, la Secretària,
que en dono fe.

Resultat: Aprovat per unanimitat
Signat i datat electrònicament,
L’ Alcalde

La Secretària

