
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Convocatòria de sessió extraordinària de la Junta de Govern Local. 
 
Fets: 
 
Per Resolució d’Alcaldia de 15 de juny de 2015 es va resoldre que la Junta de Govern Local 
tindria sessions ordinàries els dimecres de cada tres setmanes a les 20:00 hores, llevat dels 
períodes de vacances o festius o en cas que coincideixi amb un Ple ordinari, en que l’Alcalde 
podrà suspendre, avançar o ajornar la sessió. 
 
D’altra banda, la legislació preveu també la possibilitat de celebrar sessions extraordinàries. En 
el present cas, s’utilitzaria aquest tipus de convocatòria atès que cal aprovar i encomanar a 
Sorea (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU) l’actuació de les obres 
desenvolupades en el Projecte per a la instal·lació de sistema de telelectura als comptadors de 
subministrament en alta, amb la màxima celeritat, atès el termini d’execució del projecte (que 
és de 2 mesos) i els terminis fixats per a la justificació de la subvenció, a 1 de novembre de 
2018. 
 
S’ha posat a disposició d’aquesta Alcaldia la relació d’expedients conclosos. 
 
Fonaments de dret: 
 De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
RESOLC: 
 
1. Convocar sessió extraordinària de la Junta de Govern Local, a dur a terme el dilluns dia 27 
d’agost de 2018, a les 13:15 hores, a la fi de resoldre sobre l’aprovació, si s’escau, dels 
següents punts inclosos en el següent ordre del dia: 
 

1 
Aprovació i encomana a l’entitat a Sorea (Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SAU) de l’actuació de les obres desenvolupades en el Projecte per a la 
instal·lació de sistema de telelectura als comptadors de subministrament en alta. 

   
2. Notificar la present Resolució als Srs/es. Regidors/es membres de la Junta de Govern Local i 
als Srs/es Regidors/es convidats. 
 
L'alcalde       El secretari 
Francesc Deulofeu Fontanillas     Sergi Ribas Beltrán 
 


