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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CONVOCATÒRIA A SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT (05/2016)

Decret núm. D/16/055

ANTECEDENTS
1. Sra. Anna Ordóñez Rivero va resultar elegida Alcaldessa en Sessió Extraordinària
d’aquest Ajuntament de data 13 de juny de 2016, trobant-se en l’exercici del càrrec.
2. Per escrit presentat al Registre en data 08 de juny de 2016, núm entrada 2104,
aquesta Alcaldia ha formalitzat la seva renúncia al càrrec.
3. Per la Secretaria s’ha emès informe jurídic.
FONAMENTS
1. La possibilitat de renúncia al càrrec és una facultat de l’Alcaldia, conforme a l’article
40.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual es va aprovar el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, que
preveu que l’Alcalde/ssa pugui renunciar al seu càrrec sense perdre la seva condició
de Regidor/a, renúncia que haurà de formalitzar per escrit davant el Ple de la
Corporació, i proveint-se la vacant en tal cas en la forma establerta en la legislació
electoral.
2. Conforme els apartats 4 i 5 del mateix precepte, el Ple disposa de deu dies per
adoptar l’acord de coneixement i acceptació de la renúncia, i d’uns altres deu dies
des d’aquesta acceptació per a l’elecció de nou/nova Alcalde/ssa en Sessió
Extraordinària convocada a l’efecte.
3. Als efectes d’aquesta elecció, l’apartat 4 de precepte fa remissió expressa a la
legislació electoral, constituïda per l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de Règim electoral general, el qual disposa que, en els Municipis de més de
250 habitats, poden ser candidats tots els/les Regidors/res que encapçalin les
respectives llistes, resultant elegit/da qui obtingui la majoria absoluta dels vots del
Regidors, i supletòriament, cas que ningun/a l’obtingui, el/la Regidor/a que
encapçala la llista més votada en les eleccions de les quals va sortir la Corporació,
resoldre’s finalment per sorteig en cas d’empat.
4. No és preceptiva la constitució i actuació de Mesa d’edat en aquesta elecció, ja que
s’exigeix únicament per a la Sessió constitutiva de la Corporació arran la
celebracions d’eleccions locals, segons el criteri de la Junta Electoral Central
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expressat en acords de 21 de setembre de 2000, 19 de setembre de 2001, 24
d’abril de 2002 i 4 d’octubre de 2004.
5. La mateixa Junta Electoral Central, en Acords de 5 de juliol de 1989 i l’esmentat de
23 de gener de 1998, també va informar que l’Alcalde que renúncia continua com a
Regidor, en el mateix lloc que ostentava en la llista de la corresponen candidatura
als efectes de nova elecció d’Alcalde.
6. La Junta Electoral també té reiteradament informat (acords 21 de setembre de
2000, 19 de setembre de 2001, 24 d’abril de 2002 i 4 d’octubre de 2004) que la
Sessió Extraordinària per a l’elecció de nou Alcalde/ssa haurà de ser presidida
pel/per la primer/a Tinent d’Alcalde i, cas de ser aquest/a candidat/a a l’Alcaldia,
pel/per la segon/a Tinent d’Alcalde, i, en el seu defecte, pel/per la Regidor/a de més
edat.
D’acord amb l’informe de Secretaria, i en ús de les facultats conferides per la vigent legislació de
Règim local, i, en concret, pels articles 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim
local, i 53.1.c) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Text Refós aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, aquesta Alcaldia
RESOL
Primer .- La convocatòria de Sessió Extraordinària del Ple d’aquest Ajuntament per a la data de 11
de juny de 2016, a les 18:00 hores, als efectes de coneixement i acceptació de la renúncia
presentada, i correlativa elecció, en el seu cas, de nou Alcalde/ssa en la mateixa Sessió,
circumscrits a aquests dos punts el seu Ordre del dia.
1. DACIÓ DE COMPTE I ACORD DE CONEIXEMENT SI S’ESCAU
DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC D’ALCALDE.
2. ELECCIÓ SI S’ESCAU DEL NOU ALCALDE/ESSA.
Segon .- La citació a aquesta Sessió Extraordinària dels Regidors de la Corporació.
Tercer .- La publicació de la convocatòria al Tauler d’edictes i anuncis oficials i seu electrònica o
web municipal.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, davant meu que en dono fe.
Banyeres del Penedès, 08 de juny de 2016
L’Alcaldessa,

Secretària Interventora

Sra. Anna Ordóñez Rivero

Sra. Sara López Martín
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