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3. Existència de la Junta de Govern i règim de sessions
Exp. X2019000260
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de
les eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades
el 26 de maig de 2019, és necessari establir l’estructura de la nova corporació, així
com els òrgans en els quals es basarà el seu funcionament.
Tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria en aquest municipi (en cas de ser
menor a 5000 habitants), es considera necessària la creació de la Junta de Govern
Local, a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal.
Vist el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 48.1.b), 54 i 99.1 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, i 52, 53 i 112.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Crear la Junta de Govern Local, que estarà integrada per l’alcalde i un
nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la
corporació, nomenats per l’alcalde.
SEGON.-. Establir que la Junta de Govern Local celebri sessió ordinària els dimecres
de cada setmana, a les 14:00 hores. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar
sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dia hàbil, a la mateixa hora.
TERCER.-. Notificar aquest acord als membres de la Junta de Govern Local i difondre
el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal,
en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

No obstant això, el Ple resoldrà.
Document datat i signat electrònicament.
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