Acta JGL 3/2015

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN DATA 10 DE JUNY DE 2015.

A la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sent dos quarts i
mig de dues de la tarda del dia 10 de juny de 2015, es reuneixen prèvia
convocatòria a l'efecte i sota la presidència del Sr. Alcalde, Carles Luz Muñoz,
els Regidors Municipals que tot seguit es relacionen, amb la finalitat de
celebrar sessió extraordinària de la Junta de Govern Local:
-President: Sr. Alcalde, Carles Luz Muñoz.
Regidors Municipals:
-Sr. Jaume Solé Altadill.
-Sra. Maria Teresa Aubà Bases.
Secretària: Sra. Yolanda Sas Laudo.
Va excusar la seva assistència, la Regidora Municipal:
-Sra. Ana Maria Sicart Tarragó
Per invitació del Sr. Alcalde, hi assisteixen també els Regidors Municipals que
tot seguit es relacionen, per informar respectes les seves activitats en matèria
delegada, de conformitat amb el que preveu l'article 113.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre:
-Sr. Pere Royo Pedrola
Després de comprovar l'existència del quòrum necessari, el Sr. Alcalde va
disposar l'inici de la sessió, amb el tractament dels assumptes inclosos a
l'ordre del dia.
El Sr. Alcalde exposa que l’objecte de la sessió és donar compliment al que
determina 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, respecte l’aprovació de l’acta de la darrera sessió
celebrada per la Junta de Govern Local, tres dies abans de la constitució del
nou Ajuntament, que serà el pròxim 13 de juny de 2015.
En compliment del que determina l'article 110 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, es transcriu l’acord adoptat.

1 i únic) Aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària celebrada
per la Junta de Govern Local en data 13 d’abril de 2015.
Feta avinent l'acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern
Local en data 13 d’abril de 2015;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada per la Junta de Govern Local en
data 13 d’abril de 2015, sense esmenes de cap tipus.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President dona per
finalitzada la sessió a tres quarts de dues de la tarda de la data al
començament assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, deu de juny de dos mil quinze.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Carles Luz Muñoz.

LA SECRETÀRIA,

