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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (15/19)
DATA: 25 de juliol de 2019
LLOC: Despatx de l’alcaldia de l’Ajuntament dels Alamús
HORARI: de 08:30 a 08:35 hores
Hi assisteixen:
Celestí Panavera Altisent, alcalde
Josep Maria Llorens Lluch, regidor
Miquel Mateu Salvany, regidor
Yolanda Armenté Giné, secretària interventora

Al Despatx de l’alcaldia de la casa consistorial, es reuneixen els regidors a dalt indicats a les
08:30 hores del 25 de juliol de 2019, amb l’objecte de constituir, d’acord amb el que disposa
l’article 112.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament dels Alamús.
Constatada l'existència del quòrum necessari per a la vàlida constitució de l’òrgan, l’alcalde
obre la sessió i demana a la secretària interventora que llegeixi les disposicions aplicables a
l’acte, així com el decret de nomenament dels seus membres.
La secretària interventora dóna lectura als 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; als articles 48.1.b) i 54 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i als articles 52, 53, 112 i 113 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals. També llegeix el Decret de l’Alcaldia núm. 46/19, de 15 de juliol
de 2019, pel qual es nomenen membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:
- Celestí Panavera Altisent, alcalde
- Josep Maria Llorens Lluch, regidor
- Miquel Mateu Salvany, regidor
Conclosa la lectura, l’alcalde declara constituïda la Junta de Govern Local, que queda
formalment integrada pel propi alcalde, que la presideix, i els regidors següents:
- Josep Maria Llorens Lluch, regidor
- Miquel Mateu Salvany, regidor
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària interventora, estenc aquesta acta.
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