DECRET núm. 1633/2020
NOMENAMENT TINÈNCIES D’ALCALDIA, RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
ATÈS que el Govern Municipal de Sant Pere de Ribes entén que la gestió política del
municipi ha de basar-se en la màxima eficàcia possible, en l’eficiència de tots els serveis
públics, en la transparència de les seves actuacions i en la participació democràtica de
la ciutadania.
ATÈS els articles 8, 9 i 10 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, que estableix que la competència és irrenunciable i s’exercirà pels òrgans
administratius que la tinguin atribuïda com a pròpia, excepte en els casos de delegació
o avocació quan s’efectuïn en els termes previstos per la Llei. I preveu que els òrgans
puguin delegar l’exercici de les competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de
la mateixa administració, fins i tot quan no siguin jeràrquicament dependents, excepte
en els casos que preveu l’article 9.2
VIST l’article 9.6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, que preveu que la delegació serà
revocable en qualsevol moment per l’òrgan que l’hagi conferit.
VIST l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, que preveu que els òrgans superiors
puguin abocar per a ells el coneixement d’un tema que correspongui resoldre
ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius dependents, quan
circumstàncies de tipus tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial ho facin
convenient.
VIST l’article 43 i següents 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, que determina el sistema de delegació de competències.
VIST l’article 116 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats locals que regula la avocació en qualsevol moment de la competència
delegada, d’acord amb la legislació vigent sobre el procediment administratiu comú.
Tal i com preveu l’article 38.d) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Corporacions Locals, i com a conseqüència de la presa de possessió com a
Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en data 15 de juny de 2019, i arrel a
les recents modificacions produïdes en el consistori, es preveu la modificació del decret
856/2019, per aquest el meu decret,
RESOLC
PRIMER.- Modificar el decret 856/2019, de data vint-i-sis de juny de dos mil dinou, en
els termes que es preveuen en aquest decret i deixar en vigència tot allò que no es
modifiqui expressament.
SEGON.- Nomenament Tinences d’Alcaldia:
Per les facultats que em confereix 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, designo

com a tinents/entes d’alcalde, i per aquest ordre, els següents regidors i les següents
regidores:
-

Primera Tinenta d’Alcalde: sra. Antònia Pulido Fernández
Segon Tinent d’Alcalde: sr. Francisco Perona Jiménez
Tercera Tinenta d’Alcalde: sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
Quarta Tinenta d’Alcalde: sra. Sandra Shimazu Salvatierra
Cinquè Tinent d’Alcalde: sr. David Navarro Miller
Sisè Tinent d’Alcalde: sr. Josep Maria Llopart Monge
Setè Tinent d’Alcalde: sr. Alfons Moral Merchán

Els/les tinents/entes d’alcalde substituiran a aquesta Alcaldessa per ordre del seu
nomenament, en cas de vacances, absències o malalties. Aquests nomenaments són
lliures i podran ser revocats en qualsevol moment.

TERCER.- Delegació a les Comissions Informatives:
Comissió Informativa de Governança, Planificació Estratègica i Qualitat
Democràtica
Presidenta: sra. Antònia Pulido Fernández (1a. Tinenta d’Alcalde)
Vicepresident: sr. Francisco Perona Jiménez (2n. Tinent d’Alcalde)
Aquesta comissió tindrà les competències incloses en els següents àmbits:
-

Àmbit d’Alcaldia i Presidència
Àmbit de Governança, Planificació Estratègica i Qualitat Democràtica

A les convocatòries d’aquesta comissió, assistiran per part de l’equip de govern els
següents regidors i regidores:
-

sra. Antònia Pulido Fernández
sr. Francisco Perona Jiménez
sr. Adrià Solà García
sr. Juan García García
sra. Sandra Shimazu Salvatierra
sr. Alfons Moral Merchán

Comissió Informativa de Territori i Economia Local
Presidenta: sr. Francisco Perona Jiménez (2n. Tinent d’Alcalde)
Vicepresidenta: Ana Herrera Bordallo (regidora)
Aquesta comissió tindrà les competències incloses en els següents àmbits:
-

Àmbit de Territori i Economia Local

A les convocatòries d’aquesta comissió, assistiran per part de l’equip de govern els
següents regidors i regidores:

-

sr. Francisco Perona Jiménez
sra. Ana Herrera Bordallo
sr. Josep Moya Ibáñez
sr. Juan García García
sr. David Navarro Miller
sr. Josep Maria Llopart Monge
sr. Alfons Moral Merchán

Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Drets Socials i Igualtat
d’Oportunitats
Presidenta: sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado (3a. Tinenta d’Alcalde)
Vicepresident: sr. Josep Moya Ibáñez (regidor)
Aquesta comissió tindrà les competències incloses en els següents àmbits:
-

Àmbit de Qualitat de Vida, Drets Socials i Igualtat d’Oportunitats

A les convocatòries d’aquesta comissió, assistiran per part de l’equip de govern els
següents regidors i regidores:
-

sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
sr. Josep Moya Ibánez
sr. Adrià Solà García
sr. Antònia Pulido Fernández
sr. Sandra Shimazu
sr. David Navarro Miller
sr. Josep Maria Llopart Monge
sra. Ana Herrera Bordallo

Comissió Especial de Comptes
President: sr. Francisco Perona Jiménez (2n. Tinent d’Alcalde)
Vicepresidenta: Ana Herrera Bordallo (regidora)
Aquesta comissió estarà formada pels membres de la Comissió Informativa de Territori
i Economia Local.
Es celebrarà segons determini la normativa corresponent vigent.

QUART.- El present decret sortirà efectes a partir del 30 de novembre de dos mil vint,
sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

CINQUÈ.- Publicar aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, als taulells d’anuncis
de l’Ajuntament i a la web municipal, per a general coneixement.

SISÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, a la propera sessió
que es celebri.

Així ho resol, mana i signa, l’alcaldessa-presidenta, Sra. Abigail Garrido Tinta, a Sant
Pere de Ribes, 30 de novembre de dos mil vint, davant meu, el secretari general
accidental, que en dono fe.

L’Alcaldessa

En dono fe
El Secretari General acctal
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