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Resolució
Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït
sobre modificació de càrrecs en el Grup Municipal de Junts per Manresa, dicto la resolució
següent que es fonamenta en els antecedents de fet i consideracions legals que a
continuació s’exposen:
Antecedents de fet
1.

En la sessió extraordinària del Ple de la corporació dia 1 de juliol de 2019, es va
donar compte de la constitució dels Grups Municipals de l’Ajuntament de
Manresa i de l’adscripció dels membres corporatius a cadascun d’ells, amb
expressió dels seus càrrecs.

2.

Per resolució de l’alcalde núm. 5478, de 27 de juny de 2020, es va modificar
l’adscripció de càrrecs en el si de Grup Municipal d’ERC.

3.

Com a conseqüència de la presa de possessió en data 9 de novembre de 2020,
del senyor Antoni Massegú Calveras com a director dels Serveis Territorials de
Presidència a la Catalunya Central, el Grup Municipal de Junts per Manresa ha
manifestat la seva voluntat d’efectuar canvis en els càrrecs dels seu Grup
Municipal.

Consideracions legals
1. L’article 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix, entre d’altres
conceptes, que s’han de constituir grups municipals en els municipis de més de
20.000 habitants.
2. Article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
sobre constitució de grups polítics.
3. Article 40 del Reglament orgànic municipal sobre denominació i constitució de grups
municipals.
4. Articles 23 a 29 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, sobre
constitució i organització dels grups municipals.
Com a alcalde president de l’Ajuntament de Manresa

Resolc:
Primer. Donar compte de la modificació de càrrecs en el Grup Municipal de Junts per
Manresa, segons s’especifica a continuació:

Grup Municipal de Junts per Manresa (JxM)
Membres adscrits:
Valentí Junyent Torras
Núria Masgrau Fontanet
Joan Calmet Piqué
Rosa M. Ortega Juncosa
Antoni Massegú Calveras
Claudina Relat Goberna
Josep Gili Prat
M. Mercè Tarragó Costa
Càrrecs:
President:
Portaveu:
Portaveu adjunta:
Secretària:

Valentí Junyent Torras
Joan Calmet Piqué
Núria Masgrau Fontanet
Núria Masgrau Fontanet

Segon. Aquesta resolució tindrà efecte des del moment de la seva signatura.
Tercer. La resta de Grups Municipals mantenen els mateixos càrrecs que figuren en l’acord
del Ple d’1 de de juliol de 2019 i en la Resolució de l’alcalde núm. 5478 de 27 de
juny de 2020.
Quart. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació.
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