Número d'expedient: 18/2021/1014
LLL
Procediment: SEC-Cartipàs municipal
Àrea del tràmit: SERVEIS CENTRALS - GOVERNACIÓ
Tràmit: Decret

DECRET - Vilafranca del Penedès, 27 de setembre de 2021
Vist allò que disposa el punt tercer del Decret d'Alcaldia de 27 de març de 2020, pel
qual s'introduïen modificacions i es refonia el Decret de data 19 de juny de 2019, de
nomenament de membres de la Junta de Govern Local i els tinents d'alcalde i es van
delegar les competències i es va fixar el règim de sessions ordinàries d'aquest òrgan.
Atès el Decret d'Alcaldia de 9 de setembre de 2021, pel qual s'introduïa la modificació
de l'horari de sessions ordinàries d'aquest òrgan establint que en caràcter general, la
Junta de Govern Local celebraria sessió ordinària a la Casa de la Vila cada dilluns, o el
dia hàbil immediatament posterior, a les 11.30 hores.
Atès que és necessari modificar el dia i l'hora prevista per la celebració de les sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local.
D'acord amb allò que disposa l'article 112.3 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 3568/1986,
de 28 de novembre.

DISPOSO:
Primer.- Modificar el Decret d'Alcaldia de 9 de setembre de 2021, pel qual s'introduïa la
modificació de l'horari de sessions ordinàries d'aquest òrgan.
Segon.- Establir amb caràcter general que la Junta de Govern Local a partir del dia 19
d'octubre de 2021, celebrarà les sessions ordinàries a la Casa de la Vila cada dimarts, o
el dia hàbil immediatament posterior, a les 9.00 hores.
Tercer.- Notificar el present Decret als membres de la Junta de Govern i publicar edicte
en el Butlletí Oficial de la Província.

Davant meu,
El secretari

L'Alcalde,

Signat digitalment per Pere Regull i
Riba el 27/09/2021 a les 18:35:19

Signat digitalment per Eduard Marcó
i Alberti el 28/09/2021 a les
8:16:55
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