
Divendres, 26 de juny de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

Secretaria

ANUNCI

En data 13 de juny de 2015, l'alcalde de Granollers va dictar la Resolució núm. 529/2015, del següent tenor:

"Identificació de l'expedient:

Relatiu a nomenament dels membres de la Junta de Govern Local,

Fets:

Com a conseqüència de les Eleccions Locals celebrades el darrer dia 24 de maig de 2015, s'han produït canvis en els  
membres electes que formen l'actual Consistori, i que han estat formalment proclamats per la Junta Electoral de Zona 
de Granollers, el dia 29 de maig següent.

L'Ajuntament en ple s'ha constituït el dia 13 de juny de 2015, i els diferents regidors han pres possessió dels seus 
càrrecs.

Fonaments de dret:

D'acord amb allò que preveuen els articles 20 apartat b) i 23 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i  
el que prescriu el Capítol III, articles 12è i 13è, del Reglament Orgànic Municipal, sobre la Junta de Govern Local, la  
seva composició i competències.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,

Resolc:

Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors i regidores següents:

. Alba Barnusell i Ortuño.

. Jordi Terrades i Santacreu.

. Mònica Oliveres i Guixer.

. Albert Camps i Giró.

. Maria del Mar Sánchez i Martínez.

. Mireia López i Ontiveros.

. Juan Manuel Segovia Ramos, i,

. Andrea Canelo Matito.

Segon.- Fixar que la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària setmanalment, llevat dels períodes vacacionals, 
en el dia i hora que determini la pròpia Junta.

Tercer.- Donar compte d'aquesta Resolució al plenari de la corporació en la primera sessió que se celebri.

Quart.- Notificar aquesta Resolució a les persones nomenades, als grups municipals i publicar-la al Butlletí Oficial de la 
província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya".

Granollers, 15 de juny de 2015
La secretària general accidental, M. Àngels Badia i Busquets

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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