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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Edicte sobre la creació de la Junta de Govern Local i la modificació del règim d’assistències
De conformitat amb la normativa vigent, i amb motiu de la constitució de la nova Corporació Municipal, és
dona publicitat als acords adoptats per l’Ajuntament en Ple, en sessió de 20 de desembre de 2019, referent
a l’organització i al Cartipàs de l’Ajuntament de Rosselló.
Creació de la Junta de Govern Local i la modificació del règim d’assistències
Antecedents
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió
pública el passat dia 15 de juny.
Cal doncs, establir l’estructura de la nova Corporació i els seus òrgans de govern, en virtut de la potestat
d’autoorganització establerta en l’article 4.1.a de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
2. Fonaments de dret
Els articles 20.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i 48.1.b) 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,
disposen que la Junta de Govern Local existeix en tots els municipis amb una població superior als 5.000
habitants i en els de menys quan així ho estableixi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple de
l’Ajuntament.
En aquest sentit, aquest Ajuntament no disposa del Reglament orgànic i no esta establerta com a preceptiva
l’existència de la Junta de Govern, consegüentment, en cas de considerar-se convenient la seva existència
cal adoptar acord plenari en aquest sentit.
En quant a les seves competències, correspon a la Junta de Govern l’assistència a l’Alcalde en l’exercici de
les seves funcions i les atribucions que li delegui l’Alcalde o bé el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els
articles 23 de la LRBRL i 54 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Proposta al Ple
Per tot l’exposat el Grup Municipal de Junts X Cat proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Que per tal d’establir la necessària comunicació entre els Membres de l’Equip de Govern i assumir,
si s’escau, les delegacions que se li poguessin delegar, es constitueix la Junta de Govern Local.
Segon. Que la Junta de Govern estarà integrada per l’Alcalde i un nombre de Regidors no superior a 1/3 del
nombre legal dels mateixos i els nomena i separa lliurement l’Alcalde.
la Junta de Govern del municipi estarà integrada per l’Alcalde i els tres Tinents d’Alcalde nomenats i serà
presidida per l’Alcalde, que serà substituït pels Tinents d’Alcalde en atenció al seu ordre. Els Regidors
Membres de la Junta seran:
1r Tinent d’alcalde, Manel Plana i Farran.
2n Tinent d’alcalde, Elisa Torrelles i Tormo.
3r Tinent d’alcalde, Jaume Borrero i Montijano,
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Tercer. A la Junta de Govern podran assistir, amb veu i sense vot, tots els Regidors responsables de les
àrees de Govern Municipal o amb competències delegades als efectes d’informar dels assumptes de la seva
competència i participar del Govern Municipal.
Quart. També podran assistir-hi, als efectes d’informar dels assumptes de la seva competència, els Regidors
i Regidores que es puguin nomenar com a representants en altres òrgans interns o externs que es puguin
crear.
Cinquè. Les atribucions de la Junta de Govern seran les que estableix la legislació de règim local i les que
expressament li delegui l’Alcalde o el Ple. No es fa cap delegació d’atribucions en les matèries de
competència del Ple en favor de la Junta de Govern Local.
Sisè. Per a exercir les competències d’assistència permanent a l’Alcalde en l’exercici de les seves
competències la Junta de Govern es reunirà quan el President així ho determini i aixecarà acta un dels seus
Membres nomenat en la primera sessió constitutiva que se celebri.
Setè. Per a exercir competències delegades de l’Alcaldia o del Ple caldrà que es reuneixi, prèvia
convocatòria a l’efecte, amb l’assistència del Secretari Interventor.
Tanmateix es proposa la modificació del règim de indemnitzacions en el següent sentit:
Primer. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels Membres de la Corporació que no tenen dedicació
parcial per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, que es detallen tot seguit:
Per l’assistència al Ple de l’Ajuntament........................................................................................70 euros/sessió
Per l’assistència a la Junta de Govern.........................................................................................70 euros/ sessió
Aquestes indemnitzacions tenen la consideració de rendiment del treball.
Segon. Notificar aquest acord als Regidors i a les Regidores interessats.
Tercer. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, sens
perjudici que tingui efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, d’acord amb el que s’estableix a
l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes legals oportuns.
Rosselló, 11 de febrer de 2020
L’alcalde, Josep Abad Fernández
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