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Un cop celebrades les Eleccions Locals del 24 de maig de 2015 i constituït el nou Ajuntament en
sessió plenària de data 13 de juny de 2015, d’acord amb els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 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, mitjançant
Decret d’Alcaldia núm. 2015/579, de data 19 de juny de 2015, del qual se’n va donar compte a la
sessió plenària d’organització de data 25 de juny de 2015, es van nomenar els Tinents d’Alcalde.
Amb posterioritat, després d’haver pres possessió com a Regidor del Grup Municipal SOM
TORDERA-ENTESA el Sr. José Carlos Villaro Gumpert, en substitució, per defunció, del Sr. Juan
Carlos Seijo Pérez, va dictar-se el Decret d’Alcaldia núm. 2016/255, de data 17 de març de 2016,
per mitjà del qual es van es van modificar les Tinences d’Alcaldia, del qual se’n va donar compte a
la sessió plenària de data 17 de març de 2016.
Fruit de la finalització de l’Acord de Govern signat el juny de 2015 entre PDECat i Som Tordera, es
va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 2016/1309, de data 17 d’octubre de 2016, per mitjà del qual
s’avoquen les competències delegades al Regidor Sr. Salvador Giralt Carrillo i se li revoca la
titularitat de l’Àrea General de Serveis Personals, es revoca el seu nomenament com a membre de
la Junta de Govern Local i es revoca la seva designació com a 2n Tinent d’Alcalde, del qual se’n va
donar compte a la sessió plenària de data 27 d’octubre de 2016.
En sessió plenària de data 22 de desembre de 2016, pren possessió com a Regidor del Grup
Municipal PDECat el Sr. Carles Aulet Salvador, en substitució, per renúncia, del Regidor Sr. Marc
Unió Puig.
Les circumstàncies anteriors van fer necessari modificar la designació de Tinents d’Alcalde, així
com fer una refosa dels Decrets anteriors. En aquest sentit, es va dictar el Decret d’Alcaldia núm.
2016/1624, de data 22 de desembre de 2016, del qual se’n va donar compte a la sessió plenària de
data 22 de desembre de 2016, per mitjà del qual va acordar-se el següent:
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Primer.- Nomenar Segona Tinent d’Alcalde a la Regidora Sra. Bàrbara Vergés Miralles, membre de
la Junta de Govern Local, amb efectes del dia d’avui, de manera que els Tinents d’Alcalde de
l’Ajuntament de Tordera, que substituiran a l’Alcalde en els casos de vacant, absència, malaltia o
qualsevol altra impossibilitat amb l’ordre de prioritat que es determina, seran els següents:
•
•
•
•
•

Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Josep Llorens Muñoz.
Segona Tinent d’Alcalde: Sra. Bàrbara Vergés Miralles.
Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. José Carlos Villaro Gumpert.
Quart Tinent d’Alcalde: Sr. Àngel Pous Barceló.
Cinquè Tinent d’Alcalde: Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras.

Segon.- Establir que en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, les
atribucions i competències que la legislació vigent reconeix a aquesta Alcaldia seran
desenvolupades pels Tinents d’Alcaldes de conformitat amb l’ordre de prioritat anterior.
Tercer.- Quan aquesta Alcaldia s’hagi d’absentar del terme municipal, establirà, mitjançant Decret,
la durada de la seva absència, designant el/la Tinent d’Alcalde que hagi d’assumir les seves
competències.
De no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda de forma
automàtica pel 1r Tinent d’Alcalde i, en el seu defecte, per qualsevol dels altres Tinents d’Alcalde
que es trobin presents, els quals hauran de donar compte d’aquesta circumstància a la resta de la
Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com a Alcalde accidental més d’un d’ells.
Quart.- Fer constar que, contra els presents acords, que posen fi a la via administrativa, poden
interposar-se els següents recursos:
•

Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

•

Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.
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Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.

Cinquè.- Comunicar aquest Decret a les persones interessades, en el termini màxim de 10 dies
hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la notificació –amb el benentès que la designa
s’entendrà acceptada si no es refusa en el termini de 24 hores-, fent-los constar que hauran de
mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com a Alcalde
accidental i que no podran modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb
anterioritat, ni atorgar-ne d’altres de noves.
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que se celebri,
en compliment del que preveu l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

La qual cosa es fa pública en compliment del que preveu l’article 46.2 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic i
de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

Tordera, a 27 de desembre de 2016.

Ho disposo,
El 1r Tinent d’Alcalde
per delegació (DA 2016/1625),

En dóna fe,
La Secretària,

Josep Llorens Muñoz

Marta Portella Nogué
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