ANUNCI

El Ple municipal celebrat en sessió ordinària el 16 de desembre de 2020 va prendre coneixement de la renúncia
de l’alcalde per la qual cosa varen quedar sense efecte les delegacions per ell efectuades.
En sessió extraordinària i urgent celebrada el 19 de desembre de 2020, el Ple municipal va procedir a l’elecció del
nou alcalde.
S’ha de procedir al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i tinents d’alcalde.
Fonaments jurídics
Articles 53.2, 54 i 55 del 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
Articles 26 i 37 del Reglament orgànic municipal, sobre la designació de la Junta de Govern Local i nomenament
de tinents d’alcalde.
Articles 46 a 48 i 52 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Resolució
Per tant, resolc
PRIMER.- Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, presidida per aquesta Alcaldia, estarà integrada per sis regidors,
el nomenament dels quals s'efectua per aquest Decret:
Sr. DAVID GUTIÉRREZ LÓPEZ
Sr. ANTONI SUBIRÀ COMAS
Sra. MARIA LUZ CÁNOVAS DELGADO
Sra. CONCEPCIÓN MORALES GARCÍA
Sra. ELISENDA BUSQUETS FERRANDO
Sra. M. PILAR GUARDEÑO SÁNCHEZ

SEGON.- NOMENAR TINENTS D’ALCALDE els regidors de la Junta de Govern Local:





1r TINENT D’ALCALDE Sr. DAVID GUTIÉRREZ LÓPEZ
2n TINENT D’ALCALDE Sr. ANTONI SUBIRÀ COMAS
3a TINENT D’ALCALDE Sra. MARIA LUZ CÁNOVAS DELGADO
4a TINENT D’ALCALDE Sra. CONCEPCIÓN MORALES GARCÍA

B

Rafael Navarro Álvarez
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Per Decret d’Alcaldia 2019/893, de data 26 de juny de 2019, l’alcalde va procedir a nomenar als membres de la
Junta de Govern i als tinents d’alcalde.

Pàg. 1-2

El 15 de juny de 2019 es va constituir la Corporació de Premià de Mar, sortida de les eleccions locals celebrades
el dia 26 de maig de 2019. En la mateixa sessió de constitució de la corporació va prendre possessió l’alcalde.
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L'alcalde de Premià de Mar, en data 21 de desembre de 2020, va dictar la resolució 2020/1636, del contingut
següent:
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QUART.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que celebri.”

https://bop.diba.cat

Premià de Mar
Rafael Navarro Álvarez, alcalde

A

TERCER.- NOTIFICAR aquest decret als designats per a la seva acceptació, que s'entendrà efectuada tàcitament
si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació, el regidor no presenta davant l'Alcaldia la seva
renúncia expressa, i tindrà efecte des del dia següent al d'aquesta resolució, sense perjudici de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província.
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Rafael Navarro Álvarez
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
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