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Resolucio

a.

c
01

Q.

Valenti Junyent Torras, alcalde president de I'Ajuntament de Manresa, a la vista de

I'expedient administratiu instruTt d'ofici sobre convocatoria de sessio extraordinaria de la

Junta de Govern Local amb caracter public, dicto ia resolucio seguent que es fonamenta

en les consideracions legals que a continuacio s'esmenten:

Consideracions legals

1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de regim local, en

la redaccio donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

2. Article 53 del Decret legislate 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refds de

la Llei municipal i de regim local de Catalunya.

3. Articles 36.1, 41 i 113 del Reglament d'Organitzacio, funcionament i regim juridic de

les entitats locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

4. Article 10 del Reglament organic municipal.

5. Acords del pie de 18 de febrer de 2014 i 16 d'octubre de 2014, sobre establiment de

sessions publiques de la Junta de Govern Local, quan exerceixi competencies

delegades del Pie, i la seva periodicitat.

6. Llei organica 5/1985, de 19 de juny, del Regim electoral general.

Motivacio del caracter extraordinari de la sessio

Per Reial decret 233/2015, de 30 de marc, es van convocar Eleccions Locals per al dia

24demaig de2015.

Ates que d'acord amb allo que preveu el Reglament d'organitzacio, funcionament i regim

juridic de les entitats locals, el tercer dia anterior a I'assenyalat a la legislacio electoral

per a la sessio constitutiva dels Ajuntaments, cal convocar sessio a runic efecte

d'aprovacio de I'acta de la sessio anterior.

Per tot aixo, resole:

Convocar sessio extraordinaria de la Junta de Govern Local, num. 32, per al dia 10 de

juny de 2015, a les 13 h, amb caracter public, al salo de sessions de la Casa Consistorial,

amb I'ordre del dia que aprovo integrament i que es transcriu a continuacio.

Ordre del dia

PUNT UNIC. Aprovacio, si escau, de I'acta de la sessio anterior, que va tenir Hoc el

dia 26 de maig de2015.
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Signat: L'alcalde president, 05/06/2015, Valenti Junyent Torras; En dona fe. El secretari

general, 05/06/2015, Jose Luis Gonzalez Leal.


