EDICTE NÚM. 13/2014
Per Decret d'aquesta Alcaldia núm. 18/2014, del dia 7 de maig de 2014, s'ha adoptat la
següent resolució:
" Atès que per l’acord del Ple municipal del dia 20-06-2011 va ratificar l’existència de la Junta
de Govern, tot donant-se per assabentat que els membres nomenats per integrar-la,
juntament amb l’alcalde, eren la regidora Sra. Roser Bombardó Bagaria i el regidor Sr. Àngel
Carreras Rebés.
Igualment per mitjà de Decret de l’Alcaldia de 20-06-2011 es va nomenar la regidora Sra.
Roser Bombardó Bagaria i el regidor Sr. Àngel Carreras Rebés com a 1a i 2n tinents
d’alcalde respectivament.
Com és sabut el regidor municipal, Sr. Àngel Carreras i Rebés, malauradament va morir el
dia 24 de març de 2014.
Vist el que disposen, en relació als membres de la Junta de Govern Local, els articles 23.1
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 54.1 del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, i 46 i 52 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
I pel que fa als tinents d’alcalde que s’han de nomenar d’entre els membres de la Junta de
Govern, es té en compte el contingut dels articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/85 LRBRL, 53.2 i 55
i 56 del DL 2/2003 i 46 a 48 del RD 2568/86 ROF.
Per l'anterior, fent ús de les atribucions legalment conferides, resolc:
Primer. Es nomenan com a nova membre de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament
de Montellà i Martinet la regidora municipal Sra. Dolors Tor Pujol.
Amb aquest nomenament resulta que la Junta de Govern municipal queda integrada a partir
d’aqeusta data per Josep Castells i Farràs com a Alcalde de l’Ajuntament, i per les regidores
Roser Bombardó Bagaria i Dolors Tor Pujol.
Segon. Es nomena segona tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament de Montellà i Martinet la
regidora municipal Sra. Dolors Tor Pujol.
Tercer. Aquest Decret s'ha de notificar a la regidora interessada, i s'entendrà que els
nomenaments s'accepten per la seva part sempre que, en el termini de tres dies comptats
des de la recepció de la corresponent comunicació, no manifesta expressament la seva
disconformitat mitjançant escrit adreçat a aquesta Alcaldia.
Quart. Sens perjudici de l'executivitat d'aquest Decret a partir de l’endemà de la data
d’aquesta resolució, cal publicar el seu contingut al BOP de Lleida. També es comunicarà als

Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals i a la Subdelegació del Govern a
Lleida.
Cinquè. Aquest Decret s'ha d'inscriure al Llibre Registre de Decrets de l'Alcaldia i del mateix
se n'ha de donar compte al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió que faci.
Així ho mano i signo."
Martinet, 7 de maig de 2014
L’ALCALDE,

Josep Castells Farràs

