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Dilluns, 30 d'octubre de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

En data 11 d'octubre de 2017,  l‘Alcaldia-Presidència ha dictat  la resolució  núm. 1003/17 relativa al  cessament  de 
regidors i modificació del nomenament de membres de la Junta de Govern Local i de tinents d'alcalde, conforme al text  
que tot seguit es transcriu:

"- RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA-

El  dia  5  d'octubre  de  2017,  registre  d'entrada  núm.  14.100,  el  Sr.  JAUME  OLIVERAS MALLA  i  la  Sra.  LAURA 
NAVARRO CEBALLOS, regidors d'aquest Ajuntament, han presentat instància on entre d'altres qüestions sol·liciten que 
s'accepti  la seva renúncia al  nomenament com a segon i  cinquena tinent d'alcalde respectivament,  així  com a ser 
membres de la Junta de Govern Local.

Atès que per resolució de l'alcaldia de data 26 de juny de 2015 núm. 661, s'acordà la constitució de la Junta de Govern 
Local i els membres que l'havien d'integrar, composta per President i Vocals.

Atesa la resolució de l'alcaldia de data 26 de juny de 2015 núm. 662, per la qual es van nomenar els tinents d'alcalde de 
l'Ajuntament als regidors de la Junta de Govern Local.

Atès  que  per  resolució  de  l'alcaldia  de  data  15  de  febrer  de  2016,  núm.  161  s'acordà  com a  conseqüència  del 
cessament  del  Sr.  Josep Lluis Heras Marcos,  la modificació dels  membres de la Junta de Govern Local  així  com 
modificació de nomenament de tinències d'alcaldia.

Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent en la matèria.

HA RESOLT:

PRIMER.- Cessar el Sr. JAUME OLIVERAS MALLA i la Sra. LAURA NAVARRO CEBALLOS com a membres de la  
Junta de Govern Local, el que comporta la pèrdua de la seva condició de Tinents d'Alcalde, conforme a la seva petició.

SEGON.- Modificar en el seu apartat tercer la Resolució de l'Alcaldia de data 15 de febrer de 2016 de nomenament de 
membres de la Junta de Govern Local, en el sentit següent:

….//….

Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, que restarà integrada pels 
següents membres:

Presidenta: L'Alcaldessa: Teresa Padrós i Casañas.

Vocals:

- Carme Cabeza Nieto.

- Marc Sanabria Robledo.

- Carme Sanz Cabero.

- Luisa Fernández García.

- Miquel Rovira Badia.

….//….
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TERCER.- Modificar en el seu apartat segon la Resolució d'Alcaldia de data 15 de febrer de 2016 sobre nomenament de 
Tinents d'Alcalde, en el sentit següent:

....//....

Primer.- Nomenar Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia d'avui, als regidors membres de la Junta 
de Govern Local que a continuació es relacionen, el primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia en els supòsits de 
vacant, absència o malaltia:

- Primer Tinent d'Alcalde: Carmen Cabeza Nieto.

- Segon Tinent d'Alcalde: Marc Sanabria Robledo.

- Tercer Tinent d'Alcalde: Mª Carmen Sanz Cabero.

- Quart Tinent d'Alcalde: Luisa Fernández Garcia.

- Cinquè Tinent d'Alcalde: Miquel Rovira Badia.

….//….

QUART.- Comunicar aquesta Resolució a tots els regidors afectats per al seu coneixement i efectes.

CINQUÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta Resolució en la primera sessió que es celebri.

SISÈ.- Comunicar aquest Decret al Srs. Marc Sanabria Robledo i Miquel Rovira Badia, fent-los constar que tindran de 
mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com a Alcalde accidental, no podent en 
l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar d'altres de 
noves.

SETÈ.- Conforme a l'establert a l'article 58.2 del Reglament Orgànic Municipal, el nomenament d'un regidor/a com a 
tinent d'alcalde/ssa requerirà, per ser eficaç la seva acceptació, la qual s'entendrà atorgada tàcitament si no es presenta 
renúncia expressa, en el termini de tres dies hàbils des de la notificació del nomenament.

Palau-solità i Plegamans, 11 d'octubre de 2017.

L'Alcaldessa, Teresa Padrós Casañas
Davant meu, la Secretària, M. Assumpció Rodríguez Marín."

Palau-solità i Plegamans, 19 d'octubre de 2017
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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