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Resolució
Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu
instruït d’ofici sobre modificació de la composició de la Junta de Govern Local, dicto la
resolució següent que es fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a
continuació s’exposen:
Antecedents de fet
1. Per resolució de l’alcalde núm. 5474, de 27 de juny de 2020, es va modificar la
composició de la Junta de Govern Local, constituïda per resolució de l’alcalde
núm. 7769, de 21 de juny de 2019.
2. El senyor Antoni Massegú Calveras ha comunicat a aquesta Alcaldia que és
previst que en data d’avui, 9 de de novembre de 2020, prengui possessió del
càrrec de director dels Serveis Territorials de Presidència a la Catalunya Central,
motiu pel qual deixarà de prestar la seva activitat com a regidor de l’Ajuntament de
Manresa en règim de dedicació exclusiva.
3. És per això que aquesta Alcaldia considera convenient fer canvis en l’estructura
de l’equip de govern municipal.

Fonaments legals
1. Article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que determina que la Junta
de Govern Local és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al
terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el
qual n'ha de donar compte al Ple.
2. Article 53 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, sobre
atribucions de la Junta de Govern Local.
Per tot això,
Resolc

Primer.

Deixar sense efectes el nomenament del senyor Antoni Massegú Calveras com
a membre de la Junta de Govern Local, efectuat per Resolució de l’alcalde
núm. 5474, de 27 de juny de 2020.

Segon.

Nomenar el senyor Josep Gili Prat com a membre de la Junta de Govern Local.
Amb aquesta modificació, la Junta de Govern Local quedarà integrada pels
membres següents:

President: Marc Aloy Guàrdia
Vocals:

Valentí Junyent Torras
Cristina Cruz Mas
Joan Calmet Piqué
David Aaron López Martí
Josep Gili Prat
Montserrat Clotet Masana
Núria Masgrau Fontanet
Mariona Homs Alsina

Tercer.

Manté la seva vigència la Resolució de l’alcalde núm. 5474, de 27 de juny de
2020, en tots els aspectes no modificats expressament per aquesta.

Quart.

Aquesta resolució tindrà efecte a partir del moment de la seva signatura.

Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació i publicar-la al Butlletí
Oficial de la Província.
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