
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 659/2019 JGL 12/06/2019 extraordinària 
Assumpte: Acta de la sessió de la Junta de Govern Local  

 

 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EXTRAORDINÀRIA 

 DE DATA 12 DE JUNY DE 2019 
 
 
Número de sessió: JGL/24/2019 
 
Taradell, el dia 12 de juny de 2019 a les 21:15 hores a la sala gran de la segona planta 
de la Casa de la Vila, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Taradell, sota la presidència de l’Alcalde, Il·ltre. Sr. Lluís Verdaguer i 
Vivet, del grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU), amb assistència dels 
Regidors següents: el Sr. Jordi Baucells i Colomer,  Araceli Garcia Español, Joan 
Casassas Martí i Dolors Martí Verdaguer, tots del grup polític municipal de CiU, a 
l’objecte de realitzar sessió extraordinària en primera convocatòria. 
 
Assisteix el Secretari Interventor de la Corporació, Sr. Josep Rovira Sadurní. 
  
Donat que existeix el quòrum legal de membres assistents perquè pugui començar la 
sessió, es declara oberta per la presidència. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’Alcalde-president, refereix que s’ha convocat aquesta sessió en compliment de 
l’article 36.1 del RD 2568/1986, que disposa que el regidors cessants es reuniran per 
aprovar l’última acta de la sessió anterior de la Junta de Govern Local el tercer dia 
anterior a la sessió constitutiva de cada Ajuntament, als sols efectes d’aprovar l’acta 
de l’última sessió celebrada, que en aquest cas ha estat la del dia 11 de juny de 2019. 
 
Seguidament L’alcalde Sr. Verdaguer pregunta als Regidors assistents a la present 
sessió si volen formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
realitzada el dia 11 juny de 2019, número de sessió JGL/23/2019, segons estableix 
l’article 113, en relació al 91.1, del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 
(ROF). 
 
Els Regidors assistents no efectuen cap observació i es proposa l’adopció de l’acord 
següent: 
 
 
 



 

 

Únic.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Taradell, realitzada el dia 11 de juny de 2019, número de sessió 
JGL/23/2019. (Exp. 658/2019) 
 
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat. 
 
Seguidament es redacta l’acta d’aquesta sessió (Exp. 659/2019) i s’aprova per 
unanimitat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió quan són les 21:20 
hores; de la qual jo el secretari estenc aquesta acta i en dono fe.  
 
 
Lluís Verdaguer Vivet      Josep Rovira Sadurní 
Alcalde de Taradell       Secretari-interventor 
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