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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2020015330

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 5392064 E4YVN-NRJQG-J1W1O 15A3017140F2E8556D01C308B48D1C6C696C380B i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

Primer.- Amb data 26 de juny de 2019 es varen celebrar les eleccions locals i arrel del
resultat de les mateixes amb data 15 de juny de 2019 es va constituir el nou Ajuntament.
Constituït el nou Ajuntament i per resolució d'Alcaldia de data 1 de juliol de 2019 es va
procedir a la constitució de la Junta de Govern Local com a òrgan decisori obligatori dins
de la organització municipal, designant-se els membres integrants de la mateixa.
Un cop constituïda la mateixa es va procedir per part de l'Alcaldia de la Corporació a la
designació dels diferents Tinents/es d'Alcaldia.
Segon.- Arrel del nou pacte establert entre el grup municipal JXCAT i ERC per al govern
de la ciutat ha estat objecte de modificació la constitució de la Junta de Govern Local, sent
necessari procedir a la determinació dels nous tinents/es d'Alcaldia
FONAMENTS JURIDICS
Primer.- De conformitat amb l'establert a l'art.23.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de
Règim Local - en endavant LBRL -, i en concordança amb l'establert a l'art.55 Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Regim Local de Catalunya - en endavant TRLMRLC -, il'art.28 del Reglament Orgànic
Municipal, correspon a l'Alcaldia de la Corporació la designació dels membres de la
Corporació municipal que ostentaran el càrrec de Tinent/a d'Alcaldia, d'entre els membres
que integren la Junta de Govern Local.
Segon.- Atès les competències que l'art.21.2 de la LBRL atorga a aquesta Alcaldia en
quan al nomenament dels Tinents/tes d'Alcaldia.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, i en us de les atribucions que em
confereix la normativa anteriorment esmentada,
DECRETO
Primer.- DEIXAR sense efecte la resolució núm. 2019014451 de data 1 de juliol de 2019
designant els diferents tinents/es d'Alcaldia de la Corporació municipal.
Primer.- NOMENAR Tinents/tes d'Alcaldia d'aquesta Corporació municipal, amb efectes
des de el dia de la signatura de la present resolució, als regidors/ores membres de la
Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, el primer dels quals substituirà a
aquesta Alcaldia en els supòsits de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre
impossibilitat :
1er.- Sr. Joaquim Ayats i Bartrina
2ona.- Sra. Maria Àngels Planas i Crous
3er.- Sr. Lluís Martí Arderiu
4arta- Sra. Glòria Plana i Yanes
Segon.- Establir que en cas de vacant, absència, malaltia o qualsevol altre impossibilitat
d'aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent, i en
especial, l'ordenació de pagaments i l'autorització de talons bancaris, seran realitzades
pels Tinents/tes d'Alcaldia, de conformitat amb el mateix ordre del seu nomenament i que
consta en el punt dispositiu primer de la present resolució.
A aquestes efectes quan aquesta Alcaldia tingui que absentar-se del municipi, establirà
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mitjançant decret, la durada de la seva absència, designant el Tinent/a d'Alcaldia que hagi
d'assumir les seves competències i respectant en tot cas l'odre establert en el punt
dispositiu primer, sense que en cap cas en un mateix dia pugui actuar com Alcalde
accidental mes d'un/a d'ells/ess.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als regidors/ores afectades, fent constar que
hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com
Alcalde/essa accidental, i que durant l'esmentat exercici no podrà modificar les
delegacions efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat ni otorgar-ne d'altres.
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 d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es
convoqui per donar compliment al que disposa l'art.20 del ROM, en concordança amb
l'art.38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals.

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

Traspassat per a la seva signatura en data 1 de setembre de 2020
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 7
de juny de 2019.
2/2

SIGNAT

