A la Sala d'actes de la Casa de la Vila, sent les tretze hores i trenta minuts del dia vint-i-sis de juny
de dos mil quinze, i prèvia citació a l’efecte, es reuneixen, per tal d’efectuar la sessió constitutiva de
la Junta de govern local, creada per acord del Ple de l’Ajuntament, de data 25 de juny de 2015, i
presidida per la Sra. Alcaldessa, Montserrat Meseguer i Muñoz, els següents regidors: Ramon
Farnell i Barqué, Carles Esquerda i Serrano i JaumeTimoneda i Nabau. Tots ells assistits de la
secretària, M. Carme Llobera i Torres.
Oberta la sessió, i un cop comprovat, per part de secretaria, l’existència del quòrum d’assistència
necessari perquè pugui ser iniciada, la Sra. Alcaldessa informa del contingut dels preceptes legals
d’aplicació, en aquest cas, els articles 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, 54, 55, 99 i 114 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 52, 53, 112
i 113, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Es procedeix també a la lectura dels acords del Ple, de data 25-6-2015, de creació de la Junta de
govern local, de periodicitat de les sessions d’aquesta Junta, i els Decrets de l’alcaldia de designació
de membres i de delegació d’atribucions a aquesta Junta.
Acomplertes les anteriors formalitats, la Sra. Alcaldessa declara constituïda la Junta de govern local
que queda integrada per l’alcaldessa, Sra. Montserrat Meseguer i Muñoz, que n’és la Presidenta, i els
regidors Sr. Ramon Farnell i Barqué, Sr. Carles Esquerda i Serrano i Sr. Jaume Timoneda i Nabau.
Els membres de la Junta de govern accepten el càrrec i prenen possessió del mateix.
A continuació la Sra. Alcaldessa, informa que, d’acord amb el que disposa l’article 113,3 del ROF,
podrà requerir la presència de membres de la corporació que no pertanyin a la Junta de govern local,
a les sessions que aquesta realitzi, si així ho creu convenient a efectes d’informació i millor
organització.
Acte seguit l’alcaldia dóna la benvinguda als regidors que composen la Junta de govern local,
sol·licitant-los la seva col·laboració per a l’administració i defensa dels béns, drets i interessos del
municipi i pel bé de tot el veïnat.
Amb aquesta salutació la Sra. Alcaldessa dóna per acabada aquesta sessió que aixeca a les tretze
hores i quaranta minuts.

