
 

 
 
 
 

 Plaça de l’Ajuntament,1 – 08736 Guardiola de Font-rubí    Tel. 938979212 – Fax 938979283 
e-mail: fontrubi@diba.cat    www.font-rubi.org    www.font-rubiturisme.cat 

 

  
  
  
  
  
  

A j u n t a m e n t 
  

de 
  

F o n t – r u b í 
  

ALT PENEDÈS 

  

Model CA0102 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 2 DE JULIOL DE 2019 

 
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 2 de juliol de 2019, es reuneix la 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió constitutiva, sota la presidència de l’alcalde 
Sr. XAVIER LLUCH i LLOPART. 
 
Hi concorren els regidors: 
 

• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de 
Recursos Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals. 

• Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora 
d’Ensenyament i de Patrimoni. 

• Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de 
Promoció Econòmica i Turisme. 

 
Excusa la seva assistència el regidor: 
 

• Cap. 
 

Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ. 
 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 14,33 hores, una vegada comprovada per la  
secretària - interventora l’existència de quòrum que cal per a la sessió, es procedeix 
a donar compliment al que disposa l’article 112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, en el que es disposa que la Junta de Govern Local 
celebrarà sessió constitutiva dins dels deu dies següents a la data de la resolució de 
l’Alcaldia de designació dels membres que la integren. 
 
Prèvia convocatòria efectuada amb l’antelació reglamentària establerta en el Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es procedeix a 
l’estudi dels assumptes a tractar d’acord amb el següent 
 
 

ORDRE DEL DIA 

 
1.- Constitució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Font-rubí.  

 
L’Alcalde explica als regidors reunits que la finalitat de la convocatòria és la 
constitució de la nova Junta de Govern Local i els hi dona la benvinguda. 
 
A continuació es dona lectura per part de la secretària-interventora de la Corporació 
dels preceptes legals que són d’aplicació a la constitució i composició de la Junta de 
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Govern Local, així com el que preveu el Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Font-rubí, aprovat pel Ple de la Corporació en data 5 d’agost de 
2003. 
 
Seguidament es dona compte per part de la secretària-interventora de la Resolució 
de l’Alcaldia núm. 86/2019, de data 20 de juny de 2019, de nomenament dels 
membres de la Junta de Govern Local i de delegació de funcions de l’Alcaldia en la 
Junta de Govern Local.  
 
Tots els assistents manifesten haver rebut la notificació de la Resolució de l’Alcaldia 
núm. 86/2019, per la qual han estat nomenats com a membres d’aquest òrgan i 
formalitzen l’acceptació del càrrec i de les delegacions que conté la referida 
resolució. 
 
També s’estableix a la resolució esmentada que les sessions ordinàries de la Junta 
de Govern Local es celebraran cada quinze dies, els dimarts, a les 20,30 hores, a la 
Sala de Juntes de l’Ajuntament. 
 
Finalment, atès el que preveu l’article 112.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, el Sr. Alcalde declara constituïda la nova Junta de 
Govern Local, la qual serà integrada pel Sr. Xavier Lluch i Llopart, Alcalde, que la 
presideix, i pels següents regidors: Sr. Sebastià Moya i Arenas, Sra. Sònia Guimerà i 
Vilardell i el Sr. Fèlix Tutusaus i Galimany. 

 
 
 
 
No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan 
són les 14:43 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a 
Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 


