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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 12 DE JUNY DE 2019
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 12 de juny de 2019 es reuneix la
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió extraordinària, sota la presidència de
l’alcalde en funcions Sr. XAVIER LLUCH i LLOPART.
Hi concorren els regidors:
• Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, 1r Tinent d’Alcalde i regidor d’Ensenyament i
Família, de Medi Ambient, de Serveis Municipals i de Gent Gran en funcions.
• Sr. JORDI GILI i VAQUERIZO, 2n Tinent d’Alcalde i regidor Via Pública i Parcs
i Jardins, i de Seguretat Ciutadana en funcions.
• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, regidor d’Hisenda, de Recursos Humans, de
Sanitat i Consum, i de Comunicació, Transparència i Noves Tecnologies en
funcions.
Excusa la seva assistència el regidor:
• Cap.
De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia
núm. 35/2015, de 19 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i
GALIMANY, regidora en funcions de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de
Joventut i el Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor en funcions d’Esports i de
Promoció Econòmica i Turisme.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:25 hores, una vegada comprovada per la
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió (article 113
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals), es procedeix a donar
compliment al que disposa l’article 36.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, en el que es disposa que el tercer dia anterior al
assenyalat per la legislació electoral per a la sessió constitutiva del nou ajuntament,
els regidors cessants es reuniran en sessió a l’únic efecte d’aprovar les actes de les
últimes sessions convocades.
Prèvia convocatòria efectuada amb l’antelació reglamentària establerta en el Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es procedeix a
l’estudi de l’assumpte a tractar d’acord amb el següent
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde declara oberta la sessió i s’inicia l’examen de l’assumpte inclòs a l’Ordre
del Dia.
ÚNIC.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 11 de
juny de 2019, i donat que no es formula cap observació per part dels presents, el
President la declara aprovada per unanimitat.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan
són les 20:27 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a
Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
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