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“Expedient núm.: 1182/2019 
Procediment:   Nomenament membres de la Junta de Govern i delegació de competències. 
 
RESOLUCIÓ PEL QUAL S’ANOMENEN ELS MEMBRES DE PLE DRET QUE 
INTEGRARAN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PERIODICITAT DE LES SESSIONS 
ORDINÀRIES I DELEGACIO DE COMPETÈNCIES D’AQUESTA ALCALDIA A FAVOR 
D’AQUEST ÒRGAN COLꞏLEGIAT. 
 
 
Atès que amb motiu de les eleccions municipals que van tenir lloc el passat 26 de maig de 
2019, en la sessió constitutiva del Ple celebrada el 15 de juny de 2019, el Sr. Francesc 
Arasa Pascual, desprès de la seva elecció com alcalde d’aquest municipi va prendre 
possessió del seu càrrec de conformitat amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General. 
 
Vist que l’article 126.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local configura la Junta 
de Govern Local com a l’òrgan de colꞏlaboració de l’alcaldia en la funció de direcció política 
al qual l’hi corresponen les funcions executives i administratives que li atribueix l’article 127 
com a competències pròpies i que determina la competència de l’alcaldia per a nomenar i 
separar lliurement als membres de la Junta de Govern Local, sense excedir d’un terç del 
número legal de membres del ple, a més de l’alcalde. 
 
Vist que l’article 21.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local determina les 
competències pròpies de l’alcaldia i a l’apartat 3 recull la facultat de delegació d’algunes 
d’elles, 
 
Vista la Providència de l’Alcaldia, mitjançant la qual s’insta a la Secretaria, per tal de que 
realitzi els actes administratius necessaris per a la redacció d’un Decret referent al 
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern Local i la delegació de les 
competències d’aquesta Alcaldia a favor del referit òrgan colꞏlegiat. 
 
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 126 i 124.5 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, HE RESOLT: 
 
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local als/a les regidors/es que figuren en 
la composició d’aquest òrgan que es recull a continuació: 
 
President: 
 
Alcalde: Francesc Arasa Pascual 
 
Vocals: 
 
1r. Tinent d’Alcalde:  José Luis Pitarque Balagué. 
2n Tinent d’Alcalde: Meritxell Faiges Albiol. 
3r. Tinent d’Alcalde: Àlvar Casanova Curto. 
 
Segon.- La Junta de Govern, integrada pels 3 Tinents d’alcalde i presidida per l’alcaldia,  
exercirà per delegació d’aquesta totes les competències contingudes en l’article 21.1 de la 
Llei 7/85 de Bases de Règim Local, tret de les que no poden ser delegades d’acord amb 
l’apartat 3 del mateix article. 
 
Tercer.- La Junta de Govern celebrarà sessió constitutiva d’acord amb el que disposa 
l’article 112.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, de 28 de novembre de 1986, el proper 1 de juliol de 2019, a les 19:00 hores. 
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Quart .-La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària amb periodicitat setmanal, cada 
dilluns, a l’hora que es fixi en la convocatòria, entre les 19:00 i 20:00 hores.  
 
Cinquè.- Notificar personalment la resolució als designats. 
 
Sisè.- Remetre la citada resolució al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació 
en aquest, sense perjudici de la seva efectivitat des de l'endemà de la signatura de la 
resolució per l'Alcalde si en ella no es disposés una altra cosa. Igualment es publicarà en el 
tauler d'edictes de l'Ajuntament. 
 
Setè.- Donar trasllat al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.” 
 
 


