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Núm. 7392
AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR
Edicte referent a la constitució de la Junta de Govern Local
Exp. SE-266/2015
En data 8 de juliol de 2015, el Ple de la Corporació va adoptar l’acord
que seguidament es transcriu:
“2. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Antecedents de fet.
1. L’existència de la Junta de Govern Local és potestativa als municipis amb població inferior a 5.000 habitants, per la qual cosa, per
a la seva existència cal adoptar un acord plenari o bé preveure
la seva existència al ROM. Estarà integrada per l’Alcalde i per
un nombre de regidors que no superi el terç del nombre legal
de membres corporatius (descartant-ne, si s’escau, els decimals),
nomenats per l’Alcalde, donant-ne comptes al Ple.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde el passat
13 de juny de 2015, aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per establir l’organització i el funcionament dels òrgans de govern i administració de l’Ajuntament,
entre d’altres, de la Junta de Govern Local.
3. En data 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació ha emès
informe jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.
Fonaments de dret.
• Arts. 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
• Art. 54, 57 i 99 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.
• Arts. 38, 46, 52, 53, 112 i 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
Per això, l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Primer.- CONSTITUIR la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador.
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Segon.- ESTABLIR el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local en una sessió ordinària el segon i quart dimecres de cada
mes, iniciant-se amb la sessió del dia 22 de juliol de 2015. Dites sessions es convocaran per a les vint hores del vespre durant tot l’any.
En el cas que el dia de celebració de la sessió ordinària s’escaigués
en dia festiu, la sessió ordinària es traslladarà al dimecres hàbil següent. Durant el mes d’agost no es celebraran sessions ordinàries de
la Junta de Govern Local.”
Sant Pere Pescador, 9 de juliol de 2015
Agustí Badosa i Figueras
Alcalde
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