ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
Número: 32/2015
Sessió: extraordinària
Caràcter: públic
Data: 10 de juny de 2015
Horari: 13:10 a 13:11
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial de Manresa
Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
M. Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Miquel Davins Pey
Joan Calmet Piqué
Secretari general
José Luis González Leal
Gerent
Francesc de Puig Viladrich

Absents justificats
Tinents d’alcalde
Antoni Llobet Mercadé
Ramon Bacardit Reguant

Ordre del dia
PUNT ÚNIC.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el
dia 26 de maig de 2015.

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió i explica que el caràcter extraordinari ve motivat, tal com
consta a la convocatòria, per les raons següents:
Per Reial decret 233/2015, de 30 de març, es van convocar Eleccions Locals per al dia
24 de maig de 2015.
Atès que d’acord amb allò que preveu el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, el tercer dia anterior a l’assenyalat a la legislació electoral

per a la sessió constitutiva dels Ajuntaments, cal convocar sessió a l’únic efecte
d’aprovació de l’acta de la sessió anterior.

PUNT ÚNIC.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior, que va tenir
lloc el dia 26 de maig de 2015.

El secretari sotmet a la consideració dels membres de la Junta l’aprovació de l’esborrany
de l’acta de la sessió núm. 29, que correspon a la sessió extraordinària del dia 26 de
maig de 2015 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat dels 5 membres
presents.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta.

El secretari general,
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