
A N U N C I

L'alcalde de Premià de Mar, en data 9 de juliol de 2019, va adoptar la resolució 2019/947 del contingut 
següent:

“Identificació de l’expedient

Exp. A102-2019-4863. Constitució Comissió de Coordinació i Seguiment

Antecedents

En data 15 de juny de 2019 es va constituir la Corporació de Premià de Mar, sortida de les eleccions 
locals celebrades el dia 26 de maig de 2019. 

Mitjançant decret d’alcaldia núm. 2019/893, de data 26 de juny de 2019 es designaren els membres de la 
Junta de Govern Local i es nomenaren els/les  tinents d’alcalde.

Mitjançant decret d’alcaldia núm. 2019/902, de data 27 de juny de 2019, es constituïren les diferents 
Àrees de Govern de l’Ajuntament, es nomenaren els seus presidents/es i s’efectuaren les delegacions 
genèriques i específiques a favor dels regidors/es-tinents d’alcalde.  

Per tal de coordinar les diferents regidories i fer seguiment del funcionament de les àrees en les quals 
s’estructura l’Ajuntament procedeix constituir la Comissió de Coordinació i Seguiment prevista al 
Reglament Orgànic Municipal.

Fonaments jurídics

Article 48 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, de 15 d’abril de 1987.

Article 65 del Reglament orgànic municipal.

Resolució

Per tant, resolc

PRIMER.- CONSTITUIR la Comissió de Coordinació i Seguiment, com a òrgan complementari de 
l’organització municipal, per tal de coordinar les diferents àrees en que s’estructura l’Ajuntament i fer 
seguiment del seu funcionament, que, sota la presidència de l’alcalde, estarà integrada pels regidors/es - 
tinents d’alcalde següents: 

Sr. ANTONI SUBIRÀ COMAS (1r tinent d’alcalde)
Sra. CONCEPCION MORALES GARCIA (2a tinent d’alcalde)
Sr. RAFAEL NAVARRO ALVAREZ  (3r tinent d’alcalde)
Sra. ELISENDA BUSQUETS FERRANDO (4a tinent d’alcalde)

SEGON.- NOMENAR secretària de la Comissió a la regidora-tinent d’alcalde  Sra. ELISENDA 
BUSQUETS FERRANDO.

La Comissió celebrarà reunions amb la periodicitat que es fixi per part de l’alcalde qui decidirà el contingut 
de la convocatòria.

SEGON.- COMUNICAR aquesta resolució als integrants de la Comissió.”

Premià de Mar, 11de juliol de 2019
L’alcalde, Miguel Àngel 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 f20238296be14bf8b4e57971ed5e8608001

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