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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2020016802
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Primer.- Amb data 26 de maig 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.
Segon.- Atès que amb data 28 de juliol de 2020 el Sr. Carles Ribas Gironès va presentar la
seva renúncia al càrrec de regidor del grup JUNTS PER CATALUNYA GIRONA (JxCATJUNTS).
Tercer.- Atès que per part del grup municipal JXCAT ha estat establert un pacte amb el
grup municipal ERC per dur a terme el govern de la ciutat amb data 1 de setembre de
2020.
Quart.- Atès l'informe emès per l'Alcaldessa-Presidenta en data 22 de setembre de 2020 i
adreçat a la Secretaria General en el qual manifesta la voluntat de modificar el decret de
nomenament de regidors de barri de data 2 de setembre de 2020.
FONAMENTS JURIDICS
Tercer.- Atès allò que disposen els articles 57 i 58 del ROM en quant a la designació i
funcions dels regidors i regidores de barri.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
DECRETO
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE el decret d'Alcaldia número 2020015333, de data 2 de
setembre de 2020 referent al nomenament de regidors de barri.
Segon.- NOMENAR com a regidors i regidores de barri d'acord amb allò que disposa el
Reglament Orgànic Municipal els següents membres:
Regidora: Maria Àngels Planas Crous
Barri: Palau-sacosta - Avellaneda - Mas Xirgu
Regidora: Núria Pi Méndez
Barri: Devesa - Güell - Mercadal - Figuerola - Bonastruc
Regidor: Martí Terés Bonet
Barri: Santa Eugènia - Can Gibert del Pla
Regidora: Núria Pi Méndez
Barri: Font de la Pólvora - Mas Ramada - Vila-roja - Grup Sant Daniel
Regidora: Marta Sureda Xifre
Barri: Pedret - Fontajau
Regidora: Glòria Plana Yanes
Barri: Sant Narcís
Regidora: Eva Palau Gil
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Barri: Montjuïc - Pujada a la Torrassa - Vall de Sant Daniel
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Regidor: Eduard Berloso Ferrer
Barri: Montilivi - La Creueta
Regidor: Joaquim Ayats Bartrina
Barri: Carme - Vista Alegre
Regidora: Maria Àngels Cedacers Hervàs
Barri: Pedreres - Fora Muralla - Torre Gironella - Barri Vell - Campdorà - Gavarres - Pont
Major - Sant Ponç
Regidor: Àdam Bertran Martínez
Barri: Eixample - Pla de Palau - Sant Pau
Regidora: Annabel Moya Gálvez
Barris: Germans Sàbat - Domeny - Taialà - Mas Catofa - Torres de Taialà
Tercer.- Aquests nomenaments tindran eficàcia des del dia següent a l'adopció del present
acord, encara que no s'hagi produït la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- COMUNICAR el present acord a tots els regidors i regidores afectats.
Cinquè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el
taulell d'anuncis de la Casa Consistorial de conformitat amb el disposat a l'art.44.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, i 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 per a la seva signatura en data 24 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.
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