
 

 

DECRET D’ALCALDIA 
 
NÚM.      /2019 
 
Vista la renúncia presentada pel Sr. Xavier Forner Esteve com a regidora del Partit d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) de l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola, en data 27 de setembre de 2019 i la pressa de coneixement de la mateixa per part del 
Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària celebrada el dia 9 d’octubre de 2019. 

Atès que correspon cobrir la vacant del Sr. Xavier Forner Esteve com a vocal de la configuració 
de la Junta de Govern Local. 
 
D’acord amb allò que es disposa en l’article 4.1 lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, pel que fa a la potestat d’autoorganització municipal. 
 
L’article 4 del Reglament Orgànic Municipal recull expressament la constitució de la Junta de 
Govern Local. 
 
En compliment del que disposen els articles 20.1.c) i 23 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local en la seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en 
concordança amb els articles 48.1.b) 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, en aquest Municipi 
no és obligatòria l’existència de la Junta de Govern Local per tenir una població de dret inferior 
a 5.000 habitants sinó quan ho acordi el Ple de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada, i, concretament,  l`art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de 
caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres següents: 
 
. President: Gerard Parcerisas Valls 
. Vocals: Jordi Parcerisas Valls, Irene Abad Gil i Gemma Fabrés Casals. 
 
Segon.- Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà 
acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la resolució de nomenament al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a la seva publicació en el mateix, igualment 
publicar la resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva 
efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució per l’alcalde. 

Tercer.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a l’adopció 



 

 

d’aquesta resolució, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i 
tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per aquesta Alcaldia. 

Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
compliment del que disposa l’article 44.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre. 

Cinquè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que 
celebri. 
 
Els Hostalets de Pierola, 15 de novembre de 2019. 
 
         Davant meu, 
L’alcalde        La secretària 
 
 
 
 
Gerard Parcerisas Valls      M. Alba Arrufat Vilaginés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


