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Alcaldia  
Secretaria  
pl.Porxada 6, 2a planta - 08401 Granollers   Tel: 938426603  Fax: 938795696  alcaldia@granollers.cat  

Resolució

 

Cartipàs municipal i constitució de l'Ajuntament (289)

Assumpte: Modificació del nomenament dels Tinents d'Alcaldia.

Número Expedient: 17/2021/289

Fets:

1. En data 15/06/2019, l'Alcaldia va dictar la resolució núm. E-4311/2019, per la qual es van 
nomenar els tinents d’Alcaldia, els quals substituiran a aquesta Alcaldia, per ordre de 
nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia.

2. En data 20/10/2021 la regidora Mónica Oliveres Guixer, designada 5a tinent d’alcalde, va 
renunciar al càrrec de regidora, de la qual cosa es va donar compte al Ple municipal celebrat 
el dia 26/10/2021. Davant d’aquesta circumstància, es fa necessari designar nou tinent 
d’alcalde al regidor Edmundo Rodolfo Benza Alegria.

Fonaments de dret :

L’article 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 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, i altra legislació concordant, pel 
que fa a la possibilitat de designar tinents d’alcalde entre els membres de la corporació per 
part de l’alcaldia, els quals substituiran a aquesta Alcaldia, per ordre de nomenament, en els 
casos de vacant, absència o malaltia.

Per tot l’exposat i en ús de les atribucions que m’atorga la legislació vigent,

Resolc

Primer.- Nomenar tinent d’alcalde al regidor Edmundo Rodolfo Benza Alegria, d’acord amb 
els fets i fonaments de dret invocats, amb efectes des de la data de la present resolució.

Segon.- Reestructurar l’ordre de nomenament dels tinents d’Alcaldia establert per la 
Resolució d’Alcaldia E-4311/2019, de data 15/06/2019, que en el successiu restarà 
conformat en el sentit següent:

Primera tinent d’alcalde: Sra. Alba Barnusell Ortuño
Segon tinent d’alcalde: Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
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Tercera tinent d’alcalde: Sra. Andrea Canelo Matito
Quart tinent d’alcalde: Sr. Francesc Arolas Pou
Cinquè tinent d’alcalde: Sr. Jordi Terrades Santacreu
Sisena tinent d’alcalde: Sra. Gemma Giménez Torres
Setè tinent d’alcalde: Sr. Albert Camps Giró
Vuitè tinent d’alcalde: Sr: Edmundo Rodolfo Benza Alegria

Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
compliment del que disposa l’article 46 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i 
difondre el seu contingut, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la Seu 
electrònica i al Portal de transparència municipal, en compliment del que disposa la 
legislació vigent en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern.

Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, pel seu coneixement i 
efectes.

Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, per donar compliment al que preveuen 
els articles 38 i 46 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals.
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Granollers, 30/11/2021

El Secretari General,

Granollers, 30/11/2021

L'Alcalde


		2021-11-30T14:56:41+0100
	SelloOrgano
	CRIPTOLIB


		2021-11-30T14:56:36+0100
	Firma Responsable Politico
	CRIPTOLIB


		2021-11-30T10:00:00+0100
	Firma Secretario
	CRIPTOLIB


	

	

	



