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DECRET D’ALCALDIA 
 
Fets: 
 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/1059, de data 19 de juny, es va acordar 
el següent: 
 

[...] 
 

Primer.- Designar tinents/tinentes d'alcalde, per ordre de nomenament, els regidors i les regido-
res membres de la Junta de Govern Local següents: 
 
. Primer tinent d’alcalde: Pere Xirau Espàrrech 
. Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet Bayer 
. Tercer tinent d’alcalde: Josep M. Masvidal Serra 
. Quarta tinent d’alcalde: Rosabel Madrid Càmara 
. Cinquena tinent d’alcalde: Raquel Serra Lerga 
 
Segon.- Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, s’establirà  mit-
jançant Decret, la durada de la seva absència designant al Tinent d’Alcaldia que hagi d’assumir 
les seves competències. En cas de no conferir-se aquesta designació de forma expressa, 
aquesta Alcaldia serà substituïda per la 1a Tinent d’Alcaldia, i en el seu defecte, per qualsevol 
dels altres Tinents d’Alcaldia que es trobin presents, que hauran de donar compte a la resta de 
la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com alcalde/ssa accidental més d’un 
d’ells. 
 
[...] 
 

Atès que, en funció del seu càrrec, els tinents d’alcalde poden substituir-me en les funcions 
de l’Alcaldia quan no pugui exercir el meu càrrec per causa d'alguna força major. 
 
Atès que des del dia 11 fins al dia 17 de juny, ambdós inclosos, no podré exercir les funcions 
del meu càrrec. 
 
Vistos els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i 52.2 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, municipal i 
de règim local de Catalunya, pel present RESOLC: 
 
Primer.- Que el senyor Pere Xirau i Espàrrech, primer tinent d'alcalde, em substitueixi com a 
alcaldessa des del dia 11 fins al dia 17 de juny. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al BOP i al portal de transparència del web municipal. 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica 


