ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm: 02 /2021
Caràcter: ordinària
Data: 13 de gener de 2021
Horari: de les 11 a les hores 11.40 hores
L’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, permet
la realització telemàtica de les sessions dels òrgans col·legiats en supòsits que concorrin
situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que
impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim
presencial de les sessions. Per a la validesa de dites sessions s’exigeix que els membres
participants es trobin en territori espanyol.
Arran de la crisi sanitària que s’està patint, ocasionada per la pandèmia internacional
provocada pel COVID-19, aquesta sessió es realitza telemàticament i la localització dels
seus membres participants en territori espanyol ha quedat acreditada davant el secretari de
la corporació mitjançant l’aportació d’una declaració responsable firmada per cada un d’ells,
en la que es fa constar el domicili des d’on es participa en aquesta sessió telemàtica.
En conseqüència, quan són les 11 hores de dia 13 de gener de 2021, després de la
convocatòria prèvia es reuneixen telemàticament les persones que a continuació es detallen,
a l’objecte de realitzar sessió ordinària, en segona convocatòria de la Junta de Govern Local
d’aquest Ajuntament.
ASSISTENTS:
 Eric Jareño Cifuentes, batle
 Sr. Bernadi Vives Cardona,
 Sra. Noemi Getino Perez,
 Sr. Guillermo Roig Mascaró
 Sra. Maria Francisca Lascolas Rosselló
 Sr. Jose Miguel Pastor Cantallops
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari.
ASSISTENTS NO MEMBRES:
 Sr. Simó Adrover Llompart
 Sr. Gabriel Rojo Rodriguez
 Srt. Ginés Sáez González
 Sra. Maria del Pilar Bonet Escalera
 Sr. Raúl Domínguez Martín.
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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
La sessió comença amb l’examen del esborrany de l’acta de la sessió anterior, realitzada el
passat dia 7 de gener de 2021, i atès que no s’hi fa cap objecció, se sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat.
ASSESSORAMENT AL BATLE EN ASSUMPTES DE LA SEVA COMPETÈNCIA
S’assessora al batle en assumptes de la seva competència.
Un cop acabats els assumptes a tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta.
El batle

El secretari
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