De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.a), 21.2 i 23.3 de
l’LRBRL, 48.1.a) i 53.2 del TRLMRLC, 35.2.b) i 46 del ROF, i 32 i 33 del ROM,
que estableixen que els tinents i les tinentes d’alcalde són un òrgan necessari
de l’Ajuntament, per garantir la continuïtat de les competències de l’Alcaldia, i
que són nomenats per aquesta Alcaldia d’entre els membres de la Junta de
Govern Local.
L’article 99 del TRLMRLC estableix que la junta de govern local, per a exercir
les seves competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat
determinada pel ple de la corporació, i sessions extraordinàries quan el
president ho decideix, a qui li correspon, mitjançant decret, fixar el dia i hora
en què ha de celebrar-se sessió ordinària (art. 112.3 del ROF).
Per tot això, i en ús de les atribucions que em són pròpies, resolc:
PRIMER. CONSTITUIR la Junta de Govern Local com a òrgan municipal de
govern, col·legiat, de caràcter resolutori i presidida per aquesta Alcaldia.
SEGON. NOMENAR membres de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament
els regidors i regidores següents:
- Sr. JORDI BORT JUAN
- Sra. MARIBEL RAMON ABELLA
- Sra. MERCÈ FISCHER CID
-Sr. JORDI CERVERA SOROLLA
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Segons el que determinen els articles 20.1.b), 23.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), 48.1.b) i 54 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 (TRLMRLC), 35.2.d) i 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 (ROF), i 26 i
30 del Reglament orgànic municipal (ROM), que estableixen la necessarietat
que la Junta de Govern Local en l’organització municipal estigui integrada per
l’alcalde i un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre
legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per aquell, tot donant compte
al Ple.

Número: 2019-0625 Data: 25/06/2019

Una vegada constituïda la nova Corporació, en sessió pública realitzada el
proppassat 15 de juny de 2019, com a resultat de les eleccions municipals
celebrades el dia 26 de maig de 2019, en virtut de la potestat
d’autoorganització, cal constituir la Junta de Govern Local com a òrgan
necessari de l’Ajuntament i efectuar la designació i nomenament dels
membres que han d’integrar la Junta de Govern Local i dels tinents i tinentes
d’alcalde.

DECRET

JOAN ROIG CASTELL (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENT
Data Signatura: 25/06/2019
HASH: ce873ca9ebaa17e4369fd39c7a75dcda

LUIS MARTIN MONTULL (1 de 2)
SECRETARIO
Data Signatura: 25/06/2019
HASH: 9383c571dc9f03a1f5155f4528ab8582

DECRET D’ALCALDIA

TERCER. NOMENAR tinents i tinentes d’alcalde d’aquest Ajuntament, per als
supòsits de substitució legal de l’Alcaldia, als regidors i regidores següents,
d’entre els membres de la Junta de Govern Local:
-

Sra.
Sra.
Sra.
Sra.

JORDI BORT JUAN (1r tinent d’alcalde)
MARIBEL RAMON ABELLA (2a tinenta d’alcalde)
MERCÈ FISCHER CID (3a tinenta d’alcalde)
MERITXELL ULLDEMOLINS SUBIRATS (4a tinent d’alcalde)

QUART. La Junta de Govern Local realitzarà la seva sessió constitutiva el
proper dimecres 3 de juliol a les 13.30 hores.

SETÈ. NOTIFICAR aquesta resolució als regidors i regidores nomenats.

DECRET

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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SISÈ. PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, sens
perjudici de la seva efectivitat a partir de l’endemà de la signatura.

Número: 2019-0625 Data: 25/06/2019

CINQUÈ. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la
sessió extraordinària d’aquest prevista a l’article 38 del ROF.

