
Dilluns, 1 d'agost de 2011

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

EDICTE

Per Decret de l’Alcaldia núm. 767/2011, de 27 de juny, i conformement a les atribucions conferides per l’article 23 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i pel que disposen els articles 52 i 53 del Reglament 
d’Organització,  Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, s’ha resolt:

“PRIMER.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estarà integrada per 4 regidors, nombre de 
regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació i que a continuació s’indiquen:

- Sr. Frederic Salas i Mañas.
- Sra. Maria Isabel Nonell i Torras.
- Sra. Glòria Mans Cervantes.
- Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas.

SEGON.- La Junta de Govern Local tindrà com a funcions l’assistència permanent a l’alcalde en l’exercici de les seves 
atribucions i aquelles altres funcions, que el Ple municipal o l’alcalde li deleguin, a més de les que li corresponguin per 
qualsevol normativa legal.

TERCER.- La Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva el proper dia 30 de juny, a les 19 h, conformement al  
que disposa l’article 112.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

QUART.- Conformement estableixen els articles 46 i  52.4 del  Reglament d’Organització i  Funcionament,  de 28 de 
novembre de 1986, d’aquesta resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que celebri, notificant-la, a 
més, personalment als designats, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat,  
l’endemà de la seva data.”

Alella, 11 de juliol de 2011
El secretari general, Félix-José Valdés Conde
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