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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2018010733

Primer.- Amb data 31 d'octubre de 2017 l'Alcaldia-Presidència va dictar Resolució de
l'Alcaldia número 2017021880 nomenant els tinents i tinentes d'alcalde de la
Corporació.
Segon.- Amb data 29 de maig de 2018 la Sra. Isabel Muradàs Vázquez, quarta tinenta
d'alcalde i regidora de l'Àrea d'Educació i Esports ha presentat per escrit (R.E. número
2018041095) la seva renúncia al càrrec de regidora.

FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès que de conformitat amb el que disposa l'art.23.3 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, de Bases de Règim Local en concordança amb el que disposa l'art.55 del
Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, la designació dels Tinents d'Alcalde és competència
d'aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant Decret,
d'entre els membres de la Junta de Govern Local
Segon.- Atès que aquesta Alcaldia i fent ús de les facultat atorgades per l'art.23.1 de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, ha determinat els membres que
integraran la Junta de Govern Local mitjançant el Decret de l'Alcaldia i vist que
únicament poden ser nomenats Tinents d'Alcalde els membres integrants de la Junta
de Govern Local.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
DECRETO
Primer.- REVOCAR el Decret de l'Alcaldia número 2017021880 de data 31 d'octubre
de 2017 de nomenament de tinents i tinentes d'alcalde de la Corporació.
Segon.- NOMENAR tinents i tinentes d'Alcalde d'aquest Ajuntament amb efectes des
del dia d'avui, als/les regidors i regidores membres de la Junta de Govern Local que a
continuació es detallen, el primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia en els casos
de vacant, malaltia o qualsevol altre impossibilitat:
Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Eduard Berloso Ferrer
Segona Tinenta d'Alcalde: Sra. Maria Àngels Planas Crous
Tercera Tinenta d'Alcalde: Sra. Glòria Plana Yanes
Quart Tinent d'Alcalde: Sr. Joan Alcalà Quiñones
Cinquè Tinent d'Alcalde: Sr. Carles Ribas Gironès
Tercer.- ESTABLIR que en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta Alcaldia, les
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran desenvolupades
pels Tinents d'Alcalde, de conformitat amb l'ordre establert a l'apartat anterior, amb
l'excepció de l'ordenació de pagaments i l'autorització de talons bancaris que seran
exercides per la Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als Tinents d'Alcalde afectats, als efectes de la
seva acceptació del càrrec, fent-los constar que hauran de mantenir informada aquesta
Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com a Alcalde accidental, no podent,
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durant l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta
Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves.
Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera
sessió plenària que es convoqui.
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Sisè.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de
transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els
arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés ala informació i Bon Govern de Catalunya.
Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a la revisió tècnica en data 1 de juny de 2018
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa
sobre la gestió de Decrets de l'Alcaldia digitals, aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de
desembre de 2013.
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