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Dimarts, 30 de juny de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE de constitució de la Junta de Govern Local i nomenament de tinents/es d'alcalde

De conformitat amb l'establert per l'apartat 2 de l'article 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual  
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es fa públic que l'alcalde ha dictat els 
Decrets següents:

Decret núm. 618/2015 de data 16 de juny en què es resol:

"Primer.- CONSTITUIR la Junta de Govern Local,  òrgan col·legiat  municipal  de caràcter  resolutori  i  d'assistència a 
l'Alcalde, la qual quedarà integrada pels membres següents:

President: L'Alcalde, el Sr. Francesc Colomé Tenas.

Sr. Ferran Jiménez Muñoz.
Sra. Rosa Maria Pruna Esteve.
Sr. Jordi Ganduxé Pascual.
Sra. Marina Ginestí Crusells.
Sr. Moisés Torres Enrique.

Segon.- ESTABLIR que cada grup municipal que no formi part del govern podrà designar un titular i suplent perquè 
assisteixi, amb veu però sense vot, a les sessions de la Junta de Govern Local.

Tercer.- La Junta de Govern Local celebrarà les sessions els dilluns no festius,  a les 11 hores, en les dependències 
d'aquest ajuntament, amb la periodicitat que a l'empara del que disposa l'article 112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Quart.- COMUNICAR aquesta resolució a tots els regidors/es afectats, a les àrees municipals i als portaveus dels grups 
municipals.

Cinquè.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l'article 44.2 del 
Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals.

Sisè.- DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui per donar compliment al  
que preveu l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals."

Decret núm. 619/2015 de data 16 de juny en què es resol:

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

Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Ferran Jiménez Muñoz.
Segona Tinenta d'Alcalde: Sra. Rosa Maria Pruna Esteve.
Tercer Tinent d'Alcalde: Sr. Jordi Ganduxé Pascual.
Quarta Tinenta d'Alcalde: Sra. Marina Ginestí Crusells.
Cinquè Tinent d'Alcalde: Sr. Moisés Torres Enrique.

Segon.- ESTABLIR que en  cas  d'absència,  vacant  o  malaltia  de l'Alcalde,  les  atribucions  i  competències  que em 
reconeix la legislació vigent, seran desenvolupades pels Tinents/Tinentes d'Alcalde, de conformitat amb l'ordre següent:

Primer: El primer Tinent d'Alcalde, el Sr. Ferran Jiménez Muñoz.

Segon:  indistintament,  els/les  Tinents/es  d'Alcalde,  senyors/es:  Rosa Maria  Pruna Esteve,  Jordi  Ganduxé Pascual, 
Marina Ginestí Crusells i Moisés Torres Enrique. C
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Tercer.- A aquests efectes, quan l'alcalde hagi d'absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada 
de la seva absència, designant el Tinent o la Tinenta d'Alcalde que hagi d'assumir les seves funcions.

Si no es conferís aquesta designació de forma expressa, l'Alcalde serà substituït pel Primer Tinent d'Alcalde i, si no n'hi  
ha, per qualsevol dels altres Tinents/es d'Alcalde establerts en següent lloc que es trobin presents, els quals hauran de 
donar compte d'això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde accidental  
més d'un d'ells.

Quart.- PUBLICAR, de conformitat amb el que disposa l'article 46 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel  
que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí 
Oficial de la Província.

Cinquè.- COMUNICAR aquest Decret als Tinents/es d'Alcalde afectats, fent-los constar que hauran de mantenir informat 
l'Alcalde de l'exercici de les seves atribucions com a Alcalde/essa accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni  
modificar les delegacions ja efectuades per l'Alcalde amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves.

Sisè.- DONAR COMPTE al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui en 
compliment  del  que preveu l'article  38 del  Reglament d'Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic de les Entitats 
Locals."

Contra aquestes resolucions, que són definitives en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, 
recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la publicació 
del present edicte.

En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel 
transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el  
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en  
què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquests acords, es 
podrà  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  Jutjats  Contenciosos  administratius  de  la  província  de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

Les Franqueses del Vallès, 17 de juny de 2015
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

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

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

50
17

00
2


		2015-06-29T13:50:49+0200
	


29/06/2015
13:50:49




