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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Atès que el regidor Esteve Rosell Masó, membre del govern municipal, el
dimecres 27 de febrer de 2019 va votar en contra dels pressupostos municipals
de l’exercici 2019 presentats pel propi govern al Ple de la Corporació,
Atès que, tots els membres de l’equip de govern, consideren aquest vot en
contra un trencament dels pactes de govern signats pels grups de PDeCAT
(abans CiU) i ERC el juny de 2015.
De comú acord amb tot l’equip de govern municipal i d’acord amb les facultats
que m’atorguen els articles: 54, 55 i 56 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l’article 41 del Reglament d’Organització i Funcionament de les
Corporacions Locals (ROF),

Elies Ramil Pou,
Marc Aureli Nieto Madrid,
Neus Calam Pérez

o Composició Junta de Govern:
Daniel Fernández Fuster (president),
Elies Ramil Pou,
Marc Aureli Nieto Madrid,
Neus Calam Pérez.
o Cartipàs Municipal: Assumir l’alcaldia les delegacions atribuïdes al regidor
Esteve Rosell Masó, següents:
 mobilitat,
 obra pública,
 serveis públics,
 camins rurals.
o Òrgans col·legiats d’altres ens, se’l substitueix pels regidors que s’indiquen:
 Agrupació de Defensa Forestal:
Elies Ramil Pou
 Consorci de Residus del Vallès Oriental:
Marc Aureli Nieto Madrid
 Consorci Besos-Tordera:
Daniel Fernández Fuster
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o Tinents d’alcalde:
primer tinent d’alcalde
segon tinent d’alcalde
tercer tinent d’alcalde
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Primer.- Procedir, amb efectes immediats, a la substitució del regidor Esteve
Rosell Masó dels càrrecs que exercia, de les delegacions que tenia conferides,
deixant sense efecte els nomenaments de representació a òrgans col·legiats
d’altres ens o entitats, a organismes a mancomunitats a consorcis i/o a
agrupacions en les que hi participa l’Ajuntament, pel que -en conseqüència- es
modifiquen les resolucions de l’alcaldia números 125, 126, 127 de 15.de juny
de 2015, que queden en la forma següent:

DECRET
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RESOLC

Segon.- Significar al regidor Esteve Rosell Masó que es formularà proposta al
Ple de la Corporació per tal que modifiqui l’acord plenari d’assignació de
retribucions als càrrecs electes (sessió 3 de juliol de 2015), en el sentit de
treure-li la retribució que té aprovada i assignant-li la mateixa que té actualment
el grup municipal de la CUP, però amb efectes econòmics del dia 1 de març de
2019.
Tercer.- Donar de baixa al regidor Esteve Rosell Masó, amb efectes del dia 1
de març de 2019, del règim de la seguretat social i de l’assegurança
d’accidents.

Codi Validació: A64X6MDKK9FLYCA3HDECTSQGY | Verificació: http://santestevedepalautordera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

DECRET

Sant Esteve de Palautordera, document signat electrònicament.
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Quart.- Anular l’acord de la Junta de Govern del dia 23 de gener de 2019 pel
que s’aprovava la despesa de 20,00€ mensuals al regidor Esteve Rosell Masó
en concepte de despesa de telefonia.

