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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació: Modificació dels membres de la Junta de Govern Local
Relació de fets:
1.

Per resolució de l’Alcaldia DEC/1202/2017, de 31 d’octubre, es van nomenar membres
de ple dret de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Manlleu els regidors i
regidores següents:
-

Enric Vilaregut Sàez
Marta Alsina Teixidó
M. Carme Bassas Aumedes
Carme Trillas Torrents
M. Josep Palomar Gonzalez
Maria Teresa Gallifa Company

2.

Arran d’una petició d’un dels grups municipals i amb l’objectiu d’aconseguir un
consens més ampli i afavorir més el debat i l’anàlisi conjunt en el si d’aquest òrgan, es
va dictar la Resolució de l’Alcaldia DEC/641/2017, de 12 de juny, en el senti d’obrir
l’assistència en qualitat de persones oïdores a la Junta de Govern Local a tots els
membres dels grups polítics municipals, sense fixar-ho com a fins llavors de forma
nominativa.

3.

El Sr. Rafael Cuenca Gamiz, en el Ple de 24 de juliol va prendre possessió del càrrec
de regidor pel grup Moviment d’Esquerres (MES) en substitució de la Sra. Dolors Collell
Suriñach que va presentar la seva renúncia el passat 14 de juny i de la qual es va
prendre coneixement en el Ple del 19 de juny d’enguany.

4.

És voluntat de l’equip de govern que el regidor del grup MES formi part com a membre
de Ple dret de la Junta de Govern Local.

Fonaments de dret:
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I.

L’article 20.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(en endavant, LRBRL), estableix l’existència obligatòria de la Junta de Govern Local a
tots els municipis amb una població de dret superior als cinc mil habitants. En el
mateix sentit es pronuncia l’article 48.1.b) 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 (en
endavant, LMRLC).

II.

La composició i funcions de la Junta de Govern Local es regulen amb caràcter bàsic a
l’article 23, apartats 1r i 2n, de la LRBRL. Igualment, l’article 54.1 de la LMRLC
disposa que la Comissió de Govern està integrada per l’alcalde i un nombre de
regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats
lliurement per l’alcalde, qui n’ha de donar compte al Ple. Alhora, l’article 54.2 de la
mateixa norma, pel que fa a les funcions de la Junta, preveu que li correspon
l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions i també les atribucions
que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin així com les que li atribueixin les
lleis.

III.

Concretament, en referència al nombre de regidors que poden formar part de la Junta
de Govern Local, els esmentats articles 23.1 de la LRBRL i 54.1 de la LMRLC, així com
també l’article 52.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (en endavant, ROF),
determinen que no podrà excedir del terç del nombre legal de membres corporatius.
Atès que el nombre legal de regidors que pertoquen a l’Ajuntament de Manlleu és
actualment de 21 i que l’article 52.2 del ROF disposa que, a efectes de còmput no es
tindran en compte els decimals que resulten de dividir per tres el nombre de regidors,
se’n dedueix que el nombre màxim de membres de la Junta de Govern Local - a banda
de l’alcalde -, en el cas de Manlleu, és de set.

IV.

Tal com s’ha dit, doncs, la designa dels membres de l’esmentat òrgan de govern
municipal és una competència de l’alcalde d’acord amb el que disposen els articles
23.1 de la LRBRL i 54.1 de la LMRLC.

Per tant,
RESOLC:
Primer. Nomenar membre de ple dret de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Manlleu, amb plenes atribucions, veu i vot, al regidor Rafael Cuenca Gamiz i deixar sense
efecte el nomenament efectuat per resolució de l’Alcaldia DEC/1202/2017, de 31 d’octubre,
de la Sra. M. Carme Bassas Aumedes com a membre la mateixa.
Segon. Disposar que la composició de membres de la Junta de Govern Local és la que
segueix:
-

Enric Vilaregut Sàez
Marta Alsina Teixidó
Rafael Cuenca Gamiz
Carme Trillas Torrents
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M. Josep Palomar Gonzalez
Maria Teresa Gallifa Company

Tercer. Disposar que la Resolució de l’Alcaldia DEC/641/2017, de 12 de juny, continua
vigent en tots els seus extrems en el sentit que podran assistir a les sessions de la Junta de
Govern Local, com a membres oïdors (amb veu i sense vot), un representant de cada grup
municipal, sense necessitat de designa prèvia.
Quart. Publicar la part dispositiva d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al Portal de la transparència municipal, sense perjudici de la seva efectivitat que
serà des del dia següent al d’aprovació d’aquesta resolució, d’acord amb el que disposen els
articles 44.2 i 52.4 del ROF.
Cinquè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple municipal.
Sisè. Notificar personalment aquesta Resolució a la persona designada per a formar part de
la Junta de Govern Local, així com també comunicar-la a la resta de regidors i regidores
municipals, a les persones responsables de les diferents àrees i serveis municipals i a la
tècnica de transparència municipal als efectes de publicitat al Portal de la transparència de
l’Ajuntament.
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SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Àlex Garrido i Serra
25-07-2018 07:44

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
Alícia Vila i Torrents
26-07-2018 06:36
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