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DECRET

 

MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Per a una millor organització dels òrgans de govern d'aquest Ajuntament, es fa necessari 
procedir a substituir una de les persones membre de la Junta de Govern Local.

Fonaments de dret

- Articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), en concordança amb els articles 53 a 56 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 (TRLMC).

- Article 40 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).

- Article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
- Art. 32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Articles 27, 33, i 45 a 56 del ROM.

Per tot això, 

RESOLC:
 

"PRIMER.  CESSAR la Sra. M. MERCÈ MATEO OLIVARES com a membre de la Junta de 
Govern Local.

SEGON. NOMENAR la Sra. CONXI MARTÍNEZ SÁNCHEZ com a membre de la Junta de 
Govern Local, en substitució de la Sra. M. Mercè Mateo Olivares.

La Junta de Govern Local, per tant, estarà integrada pels vuit (8) regidors i regidores que 
s'indiquen a continuació:

Sra. OLGA ARNAU I SANABRA, presidenta
Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL, 1a. tinenta d'Alcaldia
Sra. MARTA JOFRA SORA, 2a. tinenta d'Alcaldia
Sr. JORDI MEDINA I ALSINA, 3r. tinent d'Alcaldia
Sr. FRANCESC XAVIER SERRA I ALBET, 4t. tinent d'Alcaldia
Sr. ENRIC GARRIGA UBIA
Sr. ANTONI PALACIOS ASENSIO
Sra. CONXI MARTÍNEZ SÁNCHEZ
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TERCER. Aquest Decret deixa sense efecte les resolucions anteriors sobre aquesta matèria.

QUART. Notificar aquest Decret a les persones interessades i procedir a la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província.

CINQUÈ. Peu de recurs.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els recursos següents:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació o, en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació 
o, en el seu defecte, des de la seva data de publicació.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu 
davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al que es produís la desestimació presumpta del recurs.

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
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L'alcaldessa


		2021-12-14T09:34:53+0100
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB


		2021-12-14T09:34:47+0100
	Signatura politic
	CRIPTOLIB




