
A N U N C I

L'alcalde de Premià de Mar, en data 25 d’abril de 2019, va adoptar la resolució 2019/563 del contingut 
següent:

“Identificació de l'expedient

Exp. A102-2019-2588. Revocació delegacions genèriques i específiques atribucions alcalde en 
regidors/es.

Antecedents

Per decret dictat per aquesta Alcaldia número 112/2018, de data 18 de gener de 2018 es van efectuar 
delegacions genèriques i específiques de les seves atribucions a favor de diversos regidors/es de l’Equip 
de Govern Municipal.  

L’actual situació de l’Equip de Govern Municipal aconsella efectuar modificacions en aquestes 
delegacions.

Fonaments jurídics 

Articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local. 

Articles 53.3 i 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Articles 38 i 39 del Reglament Orgànic Municipal.

Article 43 i 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de 
novembre de 1986, que regulen les delegacions de l’alcalde.

Resolució

Per tant, resolc

Primer. REVOCAR totes les delegacions genèriques i específiques d’atribucions de l’alcalde efectuades a 
favor dels regidors Sra. MARIA ESMERALDA CALLEJA MORENO i Sr. JORDI TOMÁS ALONSO per 
Decret d’Alcaldia 112/2018, de data 18 de gener de 2018.

Segon. REVOCAR el nomenament de la regidora Sra. MARIA ESMERALDA CALLEJA MORENO com a 
presidenta de la Àrea d’Administració i Organització Interna de l’Ajuntament. 

Tercer. FER CONSTAR que les competències quina delegació es revoca seran assumides per aquesta 
Alcaldia que ostentarà també la presidència de la Àrea d’Administració i Organització Interna de 
l’Ajuntament. 

Quart. NOTIFICAR aquest decret als regidors Sra. MARIA ESMERALDA CALLEJA MORENO i Sr. JORDI 
TOMÁS ALONSO.

Cinquè. DONAR COMPTE d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri i 
publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal.”

Premià de Mar, 29 d’abril de 2019
L’alcalde, Miguel Ángel Méndez Gil

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació 3aa2aaeee9494f2bafb633450851249d001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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