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Cartipàs municipal i constitució de l'Ajuntament (289)
 
Assumpte: Nomenament dels Tinents d'Alcaldia

Número Expedient: 4/2019/289

Fets:

En data 26 de maig de 2019 es van celebrar les Eleccions Municipals, convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019 d’1 d’abril. La Junta Electoral de Zona de Granollers ha 
remès en data 31 de maig de 2019 l’acta de proclamació dels electes que han de formar part 
del Consistori.

A la sessió plenària extraordinària del dia 15 de juny de 2019 es va dur a terme la constitució 
de l’Ajuntament i l’elecció de l’alcalde. Constituïda la nova corporació municipal, resulta 
necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal, en particular pel que fa 
a la designació dels Tinents d’alcalde.

Fonaments de dret:

Atès allò que disposa l’article 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, en concordança amb l’article 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, la 
designació dels Tinents d’alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, que haurà de procedir 
al seu nomenament, mitjançant decret, de entre els membres de la Junta de Govern Local.

L’article 38 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals regula la designació i ordre de nomenament dels tinents d'alcalde, que seran escollits 
entre els membres de la Junta de Govern Local. 

L’article 8è del Reglament Orgànic Municipal regula el nomenament, cessament i funcions 
dels tinents d’Alcaldia. 

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent,
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Resolc:

Primer.- Nomenar tinents d’Alcaldia als regidors i regidores municipals que a continuació es 
relacionen, els quals substituiran a aquesta Alcaldia, per ordre de nomenament, en els casos 
de vacant, absència o malaltia:

Primera tinent d’alcalde: Sra. Alba Barnusell Ortuño
Segon tinent d’alcalde: Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Tercera tinent d’alcalde: Sra. Andrea Canelo Matito
Quart tinent d’alcalde: Sr. Francesc Arolas Pou
Cinquena tinent d’alcalde: Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sisè tinent d’alcalde: Sr. Jordi Terrades Santacreu
Setena tinent d’alcalde: Sra. Gemma Giménez Torres
Vuitè tinent d’alcalde: Sr. Albert Camps Giró

Segon.- Donar compte d'aquesta resolució al plenari de la corporació en la primera sessió 
que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 38 del ROF.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals i 
publicar-la al Butlletí Oficial de la província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
en compliment del que disposa l’article 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.

Quart.- Difondre el contingut d’aquesta aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del 
que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon govern i la Llei 19/5014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern de Catalunya.
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La Secretària General

Granollers, 15/06/2019

L'Alcalde
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