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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 dels membres de la Junta de Govern Local.

Número Expedient: 6/2022/289

Fets

1. En data 15/06/2019, l'Alcaldia va dictar la Resolució núm. E-4312/2019, per la qual es van 
designar els membres de la Junta de Govern Local del present mandat, entre d’altres, que 
es va modificar mitjançant la Resolució de l’Alcaldia núm. E-12032/2021, de 30/11/2021.

2. En data 26/03/2022, el senyor Josep Mayoral Antigas va renunciar als càrrecs de regidor i 
alcalde d’aquest Ajuntament, del qual es va donar compte al Ple municipal en sessió 
extraordinària celebrada el dia 29/03/2022. I en sessió extraordinària del Ple celebrada el 
passat dia 01/04/2022 vaig ser escollida nova alcaldessa de la ciutat.

3. Davant d’aquesta circumstància, resulta necessari actualitzar la composició dels membres 
de la Junta de Govern Local, i es creu convenient designar a la regidora Maria Villegas 
Rueda, designada també com a tinent d’alcalde, com a membre de la Junta de Govern 
Local, en la meva substitució com a vocal.
 
Fonaments de dret 

L’article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
concordança amb l’article 54 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 designació dels membres de la Junta de Govern Local per part de l’Alcaldia, i la 
seva composició.

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

Resolc:

Primer.- Designar com a nou membre de la Junta de Govern Local a la regidora Maria 
Villegas Rueda, d’acord amb els fets i fonaments de drets invocats.
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Segon.- Actualitzar la composició dels membres de la Junta de Govern Local establerta al 
punt segon de la Resolució d’Alcaldia E-4312/2019, de data 15/06/2019, modificada per la 
Resolució d’Alcaldia E-12032/2021, de data 30/11/2021, que en el successiu restarà 
conformada pels/per les tinents d’alcalde següents, sota la presidència d’aquesta Alcaldia:

Primer tinent d’alcalde: Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla 
Segona tinent d’alcalde: Sra. Andrea Canelo Matito
Tercer tinent d’alcalde: Sr. Francesc Arolas Pou
Quart tinent d’alcalde: Sr. Jordi Terrades Santacreu
Cinquena tinent d’alcalde: Sra. Gemma Giménez Torres
Sisè tinent d’alcalde: Sr. Albert Camps Giró
Setè tinent d’alcalde: Sr: Edmundo Rodolfo Benza Alegría
Vuitena tinent d’alcalde: Sra. Maria Villegas Rueda 

Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
compliment del que disposen els articles 52.4 i 46.1 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 la persona designada, pel seu coneixement i efectes.

Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, per donar compliment al que preveu 
l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 
demés legislació concordant.
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