
Ref.: 2019/9017/1 - Aprovar la designació inicial dels Tinents i Tinentes d'Alcalde (2)

L'Alcalde, en decret núm.
2021/243
5 de data 11 de juny de 2021 , ha resolt el següent:

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
209/2019, d’ 1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat, i mitjançant
Decret d’aquesta Alcaldia núm. 2493/2019 de data 20 de juny, es va procedir a l'establiment de
la nova organització municipal i, més concretament, a la designació dels Tinents i Tinentes
d'Alcalde.

Atès que com a conseqüència de noves necessitats organitzatives derivades de la
nova condició de Diputada del Parlament de Catalunya de la regidora senyora Rocío García
Pérez, resulta necessari modificar aquesta designació.

Atès que en conformitat amb el que disposa l'article 23.3 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, i amb l'article 68 del ROM, la designació dels Tinents d'Alcalde és
competència d'aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant Decret,
entre els membres de la Junta de Govern Local.

Atès que en ús de les competències que atorga a aquesta Alcaldia l’article 53.2 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, en concordança amb els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 68 del ROM i demés legislació concordant,
amb aquesta mateixa data i mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2414/2021 de 10 de juny, he
procedit a la modificació dels membres que han de composar la  Junta de Govern Local, 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la
legislació anteriorment esmentada

HE RESOLT

Primer.- Modificar amb efectes del dia d'avui el punt primer de la part dispositiva
del Decret d’aquesta Alcaldia núm. 2493/2019 de data 20 de juny, en el sentit de substituir com
a Tinenta d'Alcalde d'aquest Ajuntament, a la Regidora senyora Rocío García Pérez  per la
Regidora senyora  Joana Piñero Romera, membre integrant de la Junta de Govern Local, restant
configurat el règim de Tinents i Tinentes d’Alcalde d’aquest Ajuntament en els termes
següents:

- Primer Tinent d'Alcalde: senyor  Antonio Martínez Flor



- Tinenta d'Alcalde:  senyora  Emilia Briones Matamales

- Tinent d'Alcalde:  senyor   Sergio Fernández Mesa

- Tinenta d'Alcalde:  senyora  Joana Piñero Romera

- Tinent d'Alcalde: senyor   Claudio Carmona Vargas

El primer Tinent d’Alcalde substituirà a aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència, 
malaltia, o qualsevol altra impossibilitat:

Segon.-Comunicar aquest Decret a les Tinentes d’Alcalde  afectades, fent constar
a la senyora Joana Piñero Romera que haurà de mantenir informada a aquesta Alcaldia de
l'exercici de les seves atribucions com Alcaldessa accidental, i que durant aquest no podran
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres
de noves.

Tercer.- Difondre el contingut d’aquest Decret, en compliment del Principi de
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica
municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya.

Quart.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament en la sessió
extraordinària d’organització que es convoqui en compliment del que preveu l'article 22.2 del
ROM, en concordança amb l’article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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