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El Ple de la Corporació, en la seva sessió ordinària de data 25 de març de 2021,
va prendre coneixement d’aquesta renúncia.
Un cop efectuats els tràmits oportuns, el senyor David Espuña Vila, següent de
la llista de la senyora Álvarez en la candidatura de Junts per la Roca, va prendre
possessió com a regidor de l’ajuntament de la Roca del Vallès en el Ple ordinari
celebrat en data 27 de maig de 2021, en substitució de la senyora Álvarez.
Per resolució d’Alcaldia número 2021/1238, de 9 de juliol, el senyor Espuña ha
estat nomenat regidor de cultura, festes populars i solidaritat.
Per resolució d’Alcaldia número 2019/994, de 10 de juliol, la senyora Álvarez fou
nomenada membre de la Junta de Govern Local, per la qual cosa, amb la seva
renúncia, escau recompondre la formació d’aquest òrgan municipal.
Fonaments jurídics
Els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, en concordança amb els articles
48.1.b) i 54.1 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 altra legislació
complementària, disposen que, en aquest Municipi, és obligatòria la constitució
de la Junta de Govern Local, pel fet de tenir una població de dret superior a
5.000 habitants, corresponent a l’Alcalde la determinació del nombre de
membres de la mateixa i els regidors que han de posseir tal condició.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que li confereix la
legislació esmentada
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En data 25 de març de 2021, la senyora Laura Álvarez Estapé, va entrar una
instància, número de registre general d’entrada 1395, en què comunicava a
l’ajuntament la seva renúncia al seu càrrec de regidora per motius personals i
professionals.

Data 22-7-2021

La senyora Laura Álvarez Estapé va ser escollida regidora de l’ajuntament de la
Roca del Vallès, per la candidatura Junts per la Roca, en les eleccions locals
celebrades en data 26 de maig de 2019.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Fets
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L’alcalde, el dia 12 de juliol de 2021, va dictar la resolució núm. 1249/2021 referent
a la modificació de la composició de la Junta de Govern Local, la qual es transcriu a
continuació:
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RESOLC:

SEGON.- Acordar que la resta de disposicions aprovades en la Resolució
d’Alcaldia número 994/2019, de 10 de juliol i pels acords posteriors adoptats en
relació a la Junta de Govern Local, que no afectin a la seva composició,
continuen vigents.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al web
municipal i al portal de transparència de l’Ajuntament.
QUART.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió
ordinària que sigui celebrada.
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L'Alcalde, Albert Gil i Gutiérrez
Sra. Marta Pujol i Armengol
Sra. Yolanda Guarinos i Micó
Sr. Daniel Valls i Alsina
Sr. Xavier del Villar i Berenguel
Sr. David Espuña Vila
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PRIMER.- Modificar la composició de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat
municipal de caràcter resolutori, de forma que quedi integrada pels membres
següents:
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’alcalde,
Albert Gil Gutiérrez

Data 22-7-2021

La Roca del Vallès, 14 de juliol de 2021
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