DECRET
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament.
El nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la junta de govern és competència de
l'alcalde a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, 53.2 i 54 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 i 46.1 i 52.4 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
La composició de la junta de govern local, es troba regulada als articles 23.1 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 52 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
L'article 56 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament orgànic municipal
(ROM), preveuen la potestat de delegació d'atribucions de l'alcaldia en favor de regidors i
regidores.
Atès que l'organigrama d’estructura i funcionament de l’Ajuntament preveu l'existència d’àrees de
direcció política i de gestió de serveis, com a responsable de cadascuna de les quals hi ha d’haver
un regidor o regidora de l'Ajuntament.
Atès que correspon a l’alcalde nomenar les diferents persones que han d’assumir la condició de
regidors/res delegats/des.
Atès que, arran de l’elecció del nou alcalde de la Canonja, s’han de formalitzar les delegacions
adients.
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans
esmentada, resolc:
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament els regidors i les
regidores següents:





Sr. Salvador Ferré Budesca.
Sra. Francisca Márquez Sola
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez
Sr. Francisco Domínguez Sánchez.

Segon.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit
es relacionen, d’entre els membres de la Junta de Govern Local :





Sr. Salvador Ferré Budesca, primer tinent d'alcalde.
Sra. Francisca Márquez Sola, segona tinent d'alcalde.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, tercer tinent d'alcalde.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, quart tinent d'alcalde.
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Tercer.- Conferir les següents delegacions específiques en favor dels regidors i regidores que
s'esmenten, amb la finalitat de gestionar assumptes o serveis determinats (tasques d’estudi,
proposta, execució, i conformar pressupostos i factures) i sense que la delegació comporti la
facultat de dictar actes administratius que afectin a tercers:











Sr. Salvador Ferré Budesca, àrea de cultura, àrea de participació ciutadana i àrea de
comunicació social.
Sra. Francisca Márquez Sola, àrea d'acció social i ciutadania i àrea de salut.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, àrea de festes, àrea de relacions ciutadanes, àrea de
promoció econòmica i àrea de noves tecnologies.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, àrea de seguretat ciutadana, àrea de protecció civil i
àrea d’esports.
Sra. Lucía López Cerdán, àrea de joventut.
Sr. José Luis Sánchez Lorente, àrea de serveis públics i àrea d’hisenda.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, àrea de governació.
Sra. Glòria Virgili Gispert, àrea de medi ambient i àrea de neteja pública.
Sra. Sílvia Sola Clua, àrea d’ensenyament i àrea d’ocupació.
L'alcaldia es reserva l’exercici de les competències corresponents a l'Àrea d'Urbanisme i
Llicències i l'Àrea de Relacions Institucionals.

Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es faci.
Cinque.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la web
municipal www.lacanonja.cat, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de
l’endemà de la seva signatura.
Sisè.- Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores afectats.
Així ho mana el Sr. alcalde, a la Canonja, a 15 de juny de 2015, de la qual cosa jo, secretari
interventor acctal, en dono fe.
L'alcalde,
El secretari interventor acctal,
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ANUNCI
En compliment dels articles 43, 44, 46.1, i 52.5 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, es fa públic que, per decret de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, es va resoldre el
següent:
“De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament.
El nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la junta de govern és competència de
l'alcalde a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, 53.2 i 54 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 i 46.1 i 52.4 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
La composició de la junta de govern local, es troba regulada als articles 23.1 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 52 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
L'article 56 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament orgànic municipal
(ROM), preveuen la potestat de delegació d'atribucions de l'alcaldia en favor de regidors i
regidores.
Atès que l'organigrama d’estructura i funcionament de l’Ajuntament preveu l'existència d’àrees de
direcció política i de gestió de serveis, com a responsable de cadascuna de les quals hi ha d’haver
un regidor o regidora de l'Ajuntament.
Atès que correspon a l’alcalde nomenar les diferents persones que han d’assumir la condició de
regidors/res delegats/des.
Atès que, arran de l’elecció del nou alcalde de la Canonja, s’han de formalitzar les delegacions
adients.
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans
esmentada, resolc:
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament els regidors i les
regidores següents:





Sr. Salvador Ferré Budesca.
Sra. Francisca Márquez Sola
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez
Sr. Francisco Domínguez Sánchez.

Segon.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit
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es relacionen, d’entre els membres de la Junta de Govern Local :





Sr. Salvador Ferré Budesca, primer tinent d'alcalde.
Sra. Francisca Márquez Sola, segona tinent d'alcalde.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, tercer tinent d'alcalde.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, quart tinent d'alcalde.

Tercer.- Conferir les següents delegacions específiques en favor dels regidors i regidores que
s'esmenten, amb la finalitat de gestionar assumptes o serveis determinats (tasques d’estudi,
proposta, execució, i conformar pressupostos i factures) i sense que la delegació comporti la
facultat de dictar actes administratius que afectin a tercers:











Sr. Salvador Ferré Budesca, àrea de cultura, àrea de participació ciutadana i àrea de
comunicació social.
Sra. Francisca Márquez Sola, àrea d'acció social i ciutadania i àrea de salut.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, àrea de festes, àrea de relacions ciutadanes, àrea de
promoció econòmica i àrea de noves tecnologies.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, àrea de seguretat ciutadana, àrea de protecció civil i
àrea d’esports.
Sra. Lucía López Cerdán, àrea de joventut.
Sr. José Luis Sánchez Lorente, àrea de serveis públics i àrea d’hisenda.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, àrea de governació.
Sra. Glòria Virgili Gispert, àrea de medi ambient i àrea de neteja pública.
Sra. Sílvia Sola Clua, àrea d’ensenyament i àrea d’ocupació.
L'alcaldia es reserva l’exercici de les competències corresponents a l'Àrea d'Urbanisme i
Llicències i l'Àrea de Relacions Institucionals.

Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es faci.
Cinque.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la web
municipal www.lacanonja.cat, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de
l’endemà de la seva signatura.
Sisè.- Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores afectats”.

Roc Muñoz Martínez,
Alcalde
La Canonja, 29 de juny de 2015
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