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DECRET D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, és necessari que aquesta Alcaldia nomeni les tinences d’alcaldia, ja
que són òrgans d’existència obligatòria en tots els ajuntaments.
Vist el que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local; 53.2 i 55 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 46 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:
Primer. Nomenar per a les tinences d’alcaldia els regidors i les regidores que tot seguit
es relacionen:
-

Primera tinença d’alcaldia: Sra. Paulina Calvo Cabanas.

-

Segona tinença d’alcaldia: Sr. Bruno Maydat Malé.

-

Tercera tinença d’alcaldia: Sra. Gladys Fernanda López Giménez.

Segon. Notificar aquesta resolució als regidors i les regidores nomenats, fent-los
constar que hauran de mantenir informada a aquesta alcaldia de l'exercici de les seves
atribucions com a alcalde o alcaldessa accidental, i que durant aquest exercici no
podran modificar les delegacions ja efectuades per aquesta alcaldia amb anterioritat, ni
atorgar altres noves.
Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis
de la corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Quart. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri.
L’Alcaldessa,
ISABEL MARIA CORTADA SOLER
Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica.

