EDICTE
Es fa públic el Decret d’alcaldia 2020/459, de data 25 de maig de 2020, de modificació
de la composició de la Junta de Govern Local, que es transcriu a continuació.
“Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 4 de juliol de 2019, es va crear
la Junta de Govern Local, que a més d’assistir l’alcalde en l’exercici de les seves
atribucions, li correspon exercir aquelles competències que li delegui el ple i el
mateix alcalde.

Mitjançant Decret de l’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol de 2019 es va nomenar
com a membres de la Junta de Govern els regidors de la Corporació Srs. Daniel
Rodríguez Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo, en
tant que tinents d’alcalde primer, segon i tercer, respectivament. En aquesta
mateixa resolució es va efectuar delegació genèrica d’atribucions de l’alcaldia en
la Junta de Govern Local.
Mitjançant escrit de data d’avui, amb número 2020/1885 del Registre General
d’Entrada de documents de l’ajuntament, el Sr. Daniel Rodríguez Polo ha
manifestat la voluntat de cessar en les seves atribucions de regidor adscrit a
l’equip de govern.
Obrant en conseqüència, escau cessar el Sr. Rodríguez Polo i nomenar un nou
membre de la Junta de Govern Local.

26/05/2020 Alcalde

Els tinents d’alcalde de l’ajuntament són un dels òrgans necessaris de l’estructura
organitzativa municipal. L’alcalde o alcaldessa els designa i revoca lliurement
d’entre els membres de la junta de govern local i quan no n’hi ha, d’entre els
regidors, tal i com disposen els articles 23.3 LRBRL i 55 TRLMRLC.
Del nomenament dels membres de la junta de govern local i dels tinents d’alcalde
es donarà compte al ple en la primera sessió que celebri, es notificarà als
designats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la
seva efectivitat a comptar de l’endemà de la signatura de la Resolució de
l’alcaldia, excepte que en aquesta es disposi el contrari, tal i com estableix l’article
46.2 ROF.
Legislació aplicable:
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
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Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC).
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).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJAP).
Pel que fa al dia i hora en que s’han de celebrar les sessions ordinàries de la junta
de govern local, correspon a l’alcalde o president la seva fixació mitjançant Decret
tal i com estableix l’article 112.3 del ROF .
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió
dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions
pròpies d’aquesta alcaldia a favor de la junta de govern local en exercici de les
facultats que confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la LRBRL, i altra legislació
concordant, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin efectuar,
tot respectant les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i i 8 i
ss. LRJAC.
L’article 52.5 del ROF, estableix que, en una sola resolució de l’alcaldia es poden
nomenar els membres de la Junta de Govern i delegar en aquest òrgan les
competències que es considerin necessàries.
Atès el que disposa l’article 52 del ROF, en quant al nomenament dels membres
de la Junta de Govern.
En conseqüència, Resolc:
Primer.- Cessar com a membre de la Junta de Govern Local de l’ajuntament el
regidor Sr. Daniel Rodríguez Polo.

Sr. Carles Guillén i Montserrat.
Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Sr. Francesc Saigí Núñez.
Tercer.- Mantenir la delegació genèrica d’atribucions de l’alcaldia en la Junta de
Govern Local establerta al Decret de l’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol
de 2019.
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Segon.- Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local els regidors de
la Corporació:
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Quart.-

Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler d’anuncis
municipal i del Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici que aquesta
resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la Resolució,
d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del ROF.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als regidors interessats, advertint-los que
s’entén acceptada tàcitament la competència, si no es manifesta
expressament res en contra en el termini de tres dies hàbils des de la
seva notificació o es fa ús de la delegació.
Sisè.-

Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc.

Setè.-

Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord
amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

Vuitè.-

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent de la seva notificació.”
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El Catllar, a data de la signatura digital.
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