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PROPOSTA D’ACORD 
CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Vist l’article 20.1 lletra b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local, i l’article 35-2, lletra d), del Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, que estableixen que 

la Junta de Govern Local, en els Municipis amb població de dret de menys de 5.000 

habitants, existirà quan així ho disposi el seu Reglament orgànic o així ho acordi el Ple 

del seu Ajuntament. 
 

Considerant que en aquest Municipi, per a una més àgil i eficaç actuació, es precisaria 

disposar en la seva Organització de la Junta de Govern Local, malgrat no disposar de 

Reglament Orgànic Municipal. 
 

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS: 
 

PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, per a l’assistència permanent a 

l’Alcaldia – Presidència en l’exercici de les seves atribucions, i en el seu cas, per a 

exercir aquelles atribucions que l’Alcaldia o altre òrgan municipal li delegui o aquelles 

que li atribueixin les lleis. 
 

SEGON.- Determinar la següent composició de la Junta de Govern Local: la 

Presidència correspondrà a l’Alcaldia, i un nombre de Regidors no superior al terç del 

nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquella, donant-ne 

compte al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri.  
 

TERCER.- Fixar la periodicitat del règim de sessions de la Junta de Govern Local cada 

quinze dies, d’acord als art. 112 i 113 del Reglament d’Organització i Funcionament 

dels ens locals. 
 

QUART.- Facultar a l’Alcaldia per fixar el dia i hora per a la celebració de les sessions 

ordinàries, així com per a suspendre la celebració de les Juntes de Govern Local 

corresponents al mes d’agost i desembre, com a conseqüència del període de 

vacances, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals. 
 

 

Malgrat, el Ple decidirà en superior criteri, 
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