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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA VEÏNAL  

 

Identificació de la sessió 

 

Caràcter: Extraordinària 
Data: 28 de juliol de 2020 
Horari: 17:00 hores 
Lloc: Sala d’Actes de l’E.M.D. 
 

Assistents 

 

Sra. Meritxell Raga Martin, Presidenta, presideix la sessió 
Sr. Joan Benet i Pallàs, Vocal 
Sr. Gabriel Jiménez Vela, Vocal 
 
Assistits per la Sra. Àngels Minguella i Torres, Secretària acc. de l’EMD de Rocallaura. 
 
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la present 
sessió, previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, 98.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i 90.1 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels punts 
següents: 
 
ORDRE DEL DIA 

 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 25.06.2020. 
2. SUSPENSIÓ DE LA FESTA MAJOR 2020. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR DE DATA 25.06.2020. 

Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es membres de la Junta de Veïns 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
El Sr. President sotmet el present acord a la consideració de la Junta, i aquesta l’aprova per 
unanimitat dels tres membres presents, que legalment la componen.  
 

2.- SUSPENSIÓ DE LA FESTA MAJOR 2020. 
Atès el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
Atès el Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es declara prorrogat l’estat d’alarma fins el dia 
10 de maig de 2020.  
Vista l’aprovació pel Congrés dels Diputat d’una nova pròrroga de l’estat d’alarma fins el dia 24 de 
maig de 2020.  
Atès el “Plan para la transición hacia una nueva normalidad”, aprovat pel Consell de Ministres de 28 
d’abril de 2020.  
Vist el Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat de la Generalitat 
de Catalunya.  
Vist que les concentracions de molta gent en espais comuns poden potenciar la propagació del 
virus,  i  en concordança amb les restriccions i limitacions establertes per tal de prevenir i controlar 
la projecció ascendent de la taxa d'infecció, cal prendre mesures als municipis.  
Atès que durant els dies 8, 9 i 10 d'agost estaven previstos els actes de Festa Major a Rocallaura.  
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De conformitat amb l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i de l’article 53.1.m) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, a proposta de la presidenta, la Sra. Meritxell 
Raga Martin, la Junta de Veïns, per unanimitat dels tres membres presents, que legalment la 
componen, acorda: 
Primer.- Determinar la suspensió de totes les activitats programades per a la celebració de la Festa 
Major de Rocallaura aquest 2020. 
Segon.- Comunicar-ho a la població per a general coneixement. 
 
 
TANCAMENT 
I essent les 17 hores 15 minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la 
Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i validesa de 
tot el que s’ha informat, o acordat, si de cas, que signarà la senyora Presidenta juntament amb mi, 
la secretària interventora accidental que en dono fe.   
   

Vist i plau 
La Presidenta     La Secretària acctal.  
Meritxell Raga Martin   Àngels Minguella Torres 
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