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ANUNCI

D'acord amb el que disposa l'art. 44.2 del ROF, es fa públic que el senyor Alcalde ha
dictat el Decret número 95/2017, de data 30 de gener de 2017, el text del qual es
transcriu a continuació:

?DECRET 95/2017

Fets

En data 16 de juny de 2015, l'Alcalde, mitjançant Decret 646/2015, va nomenar els
regidors membres de la Junta de Govern Local.

El regidor Sr. Martín Victòria Iglesias, s'ha incorporat a l'equip de govern municipal, i
és voluntat de l'Alcalde nomenar-lo membre de la Junta de Govern Local, en substitució
del Sr. José Manuel Rueda García i en conseqüència modificar la seva composició
actual,

Fonaments de dret

D'acord amb el que disposa l'mticle 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, la Junta de Govern Local és un òrgan d'existència obligatòria en
tots els municipis de mes de 5 .000 habitants.

D'acord amb el que disposa l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local, la Junta de Govern Local s'integra per l'Alcalde i un nombre de
regidors no superior al terç del nombre legal de membres de l'Ajuntament, i són
nomenats i separats ?liurement per aquest, havent de donar compte al Ple.

HE RESOLT:

Primer.- La Junta de Govern Local, òrgan colŞlegiat de caràcter executiu, estarà
integrada pels següents membres:

President: L'Alcalde

Vocals: Sra. Maria Dolores Agüera Martín
Sr. Rafael Cubarsí Bas
Sra. Montserrat Rovira Riera

Sr. Martin Victoria Iglesias

Segon.- Comunicar aquest decret a tots els departaments municipals i a tots els
regidors afectats per al seu coneixement i efectes.

Tercer.- Publicar aquest decret en el Buílletí Oficial de la província, en el tauler
d'anuncis municipal, en compliment d'allò que disposa l'article 44.2 del Reial
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decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova
d'Organització i Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals.
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Palafolls, 3 de febrer de 2017
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