A l’alcalde de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
En Pere Cabot Barbany amb DNI 35049764H regidor del grup
municipal d’Independents-ERC de l’ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, amb domicili a Can Cabot al carrer Mestre Joan Batlle de
Santa Eulàlia de Ronçana a efectes de notificacions, en nom propi i
del grup del que és portaveu,
EXPOSA
I.- El passat 7 de juny es va celebrar Junta de Govern Local a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
II.- Que l’acta d’aquesta JGL se’ns va lliurar el 26 de juny, desprès
que s’hagués de demanar expressament davant la tardança en que
se’ns fes a mans.

III.- Que segons consta a l’acta de la JGL esmentada, aquella JGL va
aprovar suspendre amb caràcter temporal l’activitat de l’escola
bressol municipal “La Font del Rieral”, reubicar als alumnes que ho
desitgen al centre escolar “L’Alzina” i procedir a la suspensió de les
relacions contractuals que se’n deriven de la modificació en la
prestació del servei, atès que, en el present moment, no es pot
determinar la durada de la suspensió.
FONAMENTS
Primer.- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local estableix al capítol II del títol II els òrgans municipals,
les

seves

competències

i

les

possibilitats

de

delegació

de

competències.
Segon.- El 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, que
estableix el funcionament dels consistoris municipals tot refermant les
competències i possibilitats de delegació de la llei esmentada al
fonament anterior.
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Tercer.- Al ple de 7 de juliol de 2011 es va donar compte del decret
d’alcaldia

número

160/2011

pel

que

delegava

determinades

competències a la JGL.

Quart.-

A data d’avui no s’ha dictat cap altre decret d’alcaldia

delegant noves competències a la JGL.

Cinquè.-

L’aprovació per la JGL de data 7 de juny de 2012 de

suspendre amb caràcter temporal l’activitat de l’escola bressol
municipal “La Font del Rieral”, reubicar als alumnes que ho desitgen
al centre escolar “L’Alzina” i procedir a la suspensió de les relacions
contractuals que se’n deriven de la modificació en la prestació del
servei, atès que, en el present moment, no es pot determinar la
durada de la suspensió, no és matèria de la seva competència per no
tenir-la delegada.
Sisè.-

Aquesta aprovació, d’altra banda, contravé, doncs, els

procediments legalment establerts prescindint-ne.
Setè.- Tampoc a data d’avui no s’ha delegat pel Ple municipal cap
competència a la JGL en aquesta matèria.
Vuitè.- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú diu
en el seu article 60.1.b que són nuls de ple dret els actes de les
administracions

públiques

dictats

per

òrgans

manifestament

incompetents per raó de la matèria.
Novè.-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del

Règim Local diu en el seu article 78 que els membres de les
Corporacions locals estan subjectes a responsabilitat civil i penal pels
actes i omissions realitzats en l’exercici del seu càrrec.
Las responsabilitats s'exigiran davant els Tribunals de Justícia
competents i es tramitaran pel procediment ordinari aplicable.

2

Desè.- És evident doncs que ens trobem davant d’un supòsit de
nul·litat de ple dret previst a l’article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, doncs esdevé un acte dictat per
òrgan manifestament incompetent en la matèria i prescindint total i
absolutament del procediment legalment establert.
Onzè.- Existeix abundant jurisprudència respecte als actes que es
realitzen per òrgans incompetents i prescindint total i absolutament
del procediment.
Per tot l’anteriorment exposat, a l’alcalde sol·licitem que tingui per
presentat aquest RECURS DE REPOSICIÓ en temps i forma contra
l’acord esmentat de la Junta de Govern Local de 7 de juny de 2012, i
d’aquesta forma declari la seva nul·litat de ple dret.
ALTRESSÍ DIC.- Igualment caldrà declarar nul·les les actuacions
derivades d’aquella aprovació.

Pere Cabot i Barbany
Santa Eulàlia de Ronçana, a 6 de juliol de 2012
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