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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2020015327

Primer.- Atès que per part grup municipal JXCAT i ERC ha estat objecte de formalització
d'un pacte per al govern de la ciutat de Girona amb data 31 de juliol de 2020, pacte que
comportarà l'establiment d'una nova organització municipal.
Segon.- Atès que derivat de l'esmentat pacte i dins d'aquesta nova organització municipal
s'encabirà un nou òrgan unipersonal i complementari, com és la Vicealcaldia de la ciutat de
Girona, amb la finalitat de substituir-ne a l'Alcaldia de la Corporació en esdeveniments i
actes en representació de la institució.
FONAMENTS JURIDICS
Primer.- Atès el que disposen els arts.59 i 60 del ROM en quan al nomenament i funcions
de la Vicealcaldia de la Corporació municipal.
Vist els anteriors antecedents,
DECRETO
Primer.- NOMENAR, a l'empara del disposat a l'article 60 del Reglament Orgànic
Municipal, VICEALCALDE de la Corporació municipal, al Regidor del grup municipal d'ERC
i integrant de l'equip de govern municipal, Sr. JOAQUIM AYATS I BARTRINA.
Segon.- Les funcions de la Vicealcaldia son les determinades a l'art.59 del Reglament
Orgànic Municipal i s'exerciran en la forma determinada en l'esmentat precepte.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. JOAQUIM AYATS I BARTRINA.
Quart.- 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.
Cinquè.- DONAR COMPTE al ple de la Corporació municipal de la present resolució en la
propera sessió que celebri.

Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat per a la seva signatura en data 1 de setembre de 2020
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