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PRENDRE RAÓ DE LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA AL CÀRREC DE REGIDOR D’AQUEST 
AJUNTAMENT, FORMULADA PEL SR. JOSEP FONT I VIVES 

Vist l’escrit presentat en data 3 de desembre de 2019, amb RGE d’entrada número 
E2019012864, pel Sr. Josep Font i vives, per mitjà del qual formula la seva renúncia al 
càrrec de Regidor d’aquest Ajuntament. 
 
Vist que el Sr. Josep Font i Vives, va prendre possessió del càrrec de Regidor, a la sessió 
plenària del dia 15 de juny de 2019, per la candidatura presentada a les eleccions 
municipals del dia 26 de maig de 2019, per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- 
ACORD MUNICIPAL (ERC-AM). 
 
Atès que l’article 9 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, 
determina la renúncia com a causa de la pèrdua de condició de Regidor. 
 
Atès que el mateix article 9.4 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 estableix que la renúncia s’haurà de fer efectiva per escrit davant del Ple de la 
Corporació. 
 
Atesa la instrucció de la Junta Electoral Central, del dia 10 de juliol de 2003 (publicada 
en el BOE de data 18 de juliol de 2003), que regula la substitució dels càrrecs 
representatius locals, i en la qual s’assenyala: que quan es presenti un escrit de 
renúncia del càrrec de Regidor el Ple de l’entitat local del qual formi part prendrà 
coneixement de la renúncia, i als efectes de procedir a la substitució, d’acord amb el 
que disposa la Llei Orgànica de Règim Electoral  General, trametrà una certificació de 
l’acord adoptat a la Junta Electoral competent, indicant expressament el nom de la 
persona que a judici de l’Ajuntament li correspongui cobrir la vacant. 
  
Atès que de conformitat amb la llista de candidats presentada per ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM), a les eleccions del 26 de 
maig de 2019, segons la proclamació definitiva, realitzada per part de la Junta Electoral 
de Zona de Mataró en data 29 d’abril de 2019, i publicada al BOPB en data 30 d’abril 
de 2019, el candidat a qui en principi li correspon, per ordre de substitució, és la SRA. 
JÈSSICA CARRILLO MONTALVO. 

 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de data 3 de desembre de 2019. 



 
 

 

 
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
parcialment modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril  i Llei 57/2003, de 16 de 
desembre i l’art.53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, proposo al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 

1. PRENDRE RAÓ I DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA 
AL CÀRREC DE REGIDOR d’aquest Ajuntament presentada pel SR. JOSEP FONT I 
VIVES, en data 3 de desembre de 2019, amb RGE E2019012864. A les eleccions 
locals del 26 de maig de 2019, el Sr. Josep Font i Vives va presentar-se a la llista 
de la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-
AM). Va ser escollit i va prendre possessió del càrrec, en Ple del dia 15 de juny 
de 2019, a la sessió constitutiva de l’Ajuntament. 

 
2. SOL·LICITAR DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, als efectes de procedir a cobrir 

la vacant de Regidor, que expedeixi i trameti a aquest Ajuntament la credencial 
acreditativa de la condició de regidora electa a favor de la candidata que 
segueix l’ordre de la llista electoral de la candidatura presentada a les eleccions 
locals del 26 de maig de 2019 per Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal (ERC-AM), la SRA. JÈSSICA CARRILLO MONTALVO. Pel cas de renúncia 
anticipada d’aquest candidat se sol·licitarà credencial a favor d’aquella persona 
que correspongui segons l’ordre de la llista electoral.  
 

3. FER CONSTAR que un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de 
Regidora electa es notificarà de forma fefaent per la Secretaria General a la 
persona interessada, als efectes pugui prendre possessió del càrrec de Regidora 
d’aquest Ajuntament, a la primera sessió plenària que tingui lloc, previ 
jurament o promesa del càrrec de Regidora d’acord amb la fórmula establerta 
en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia presentació de les 
declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles incompatibilitats i 
sobre qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui proporcionar 
ingressos econòmics d’acord amb el que disposa l’art. 75.7 de la Llei reguladora 
de les Bases de Règim Local i art. 163.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a 
Catalunya, segons el model aprovat pel Ple municipal en data 9 de maig de 
2011.  
 

4. TRAMETRE un certificat del present acord, juntament amb la resta de 
documentació necessària, a la Junta Electoral Central als efectes legals 



 
 

 

oportuns i en especial per tal que procedeixi a l’emissió de la credencial 
acreditativa a favor del candidat que correspongui. 
 

5. TRASLLADAR aquest acord al SR. JOSEP FONT I VIVES, als portaveus dels grups 
polítics municipals, a la resta de membres de la Corporació, a la Secretària, la 
Intervenció i a la Tresoreria als efectes legals oportuns. 

 
 

 

 

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, en la data que hi 
figura. 

 


