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DECRET
NOMENAMENT ALCALDE ACCIDENTAL PEL DIA 9 DE JULIOL 2021
Antecedents de fet
1. En data d’avui, cal signar document davant notari de forma presencial,
en relació als fets d’obstrucció del camí Joncar o també conegut per
camí de Fluviamarina.
2. En data d’avui, aquesta Alcaldia-Presidència es troba absent del
municipi de Sant Pere Pescador, així com també ho està, d’absent, la
Primera Tinent d’Alcalde de la Corporació, Sra. Sonia Ortega Roig.
Fonaments de Dret
 Articles 44, 47 i 48 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.

Article 21.3) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim local.
Per tot això, en virtut de les facultats atorgades per l’article 21.3) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, en concordança
amb l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i trobant-se
absent de la població, igual que aquesta Alcaldia, la Primera Tinent d’Alcalde,
Sra. Sonia Ortega Roig, amb el present decret
RESOLC
Primer.- NOMENAR pel dia d’avui, 9 de juliol de 2021, al Segon Tinent
d’Alcalde de la Corporació, Sr. Alejandro Bertran Rodriguez (DNI 46235370B),
com a Alcalde accidental davant l’absència d’aquesta Alcaldia i de la Primera
Tinent d’Alcalde, als únics efectes de signar el document notarial en relació a la
obstrucció del camí públic anomenat Joncar o Fluviamariana.
Segon.- PUBLICAR el present acord al BOP de Girona, als Taulers d’Edictes i
a la seu electrònica de la Corporació.
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la present resolució, en la primera sessió
que es realitzi.
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Segon Tinent d’Alcalde de la
Corporació, Sr. Alejandro Bertran Rodriguez.
Document signat electrònicament.

