Número d'expedient: 9/2022/1014
LLL
Procediment: SEC-Cartipàs municipal
Àrea del tràmit: SERVEIS CENTRALS - GOVERNACIÓ
Tràmit: Decret

DECRET
Atès que d'acord amb la llei els tres clavaris dels fons municipals són l'alcalde o alcaldessa,
l'interventor general o interventora i el tresorer o tresorera.
Atès que l'article 56 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l'alcalde pot
delegar, en determinades matèries, l'exercici de les seves atribucions.
Atès que cal modificar el darrer decret de nomenament de clavaris, de 23 de març de 2021,
atesos alguns canvis de titulars de càrrecs i funcions que han tingut lloc (en concret substitució
quan escaigui de la Tresorera Rosa Aloy, per canvi de destinació de la substituta actual). En
aquest sentit, es dicta aquest decret que inclou tant els nomenaments que es mantenen com els
que es modifiquen, a l'efecte d'una major claredat.

DISPOSO:
Primer.- Quant als xecs bancaris i els altres documents de disposició de fons municipals que han
de signar l'alcalde, l'interventor general i la tresorera de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
es delega la signatura de l'alcalde en el regidor Aureli Ruiz i Milà. Tant l'alcalde (Pere Regull i
Riba) com l'esmentat regidor Aureli Ruiz poden signar aquests documents indistintament.
Segon.- Resten revocades les delegacions de signatura anteriors.
Tercer.- En conseqüència, la signatura correspon (1) a l'alcalde o regidor delegat (Pere Regull i
Riba i Aureli Ruiz i Milà, indistintament), (2) a l' interventor general (José Maria García Pascual)
i (3) a la tresorera (Rosa Aloy i Florido). La tresorera tindrà plenes potestats per a ordenar
operacions mitjançant el sistema de banca electrònica.
En supòsits d'absència o malaltia temporal de l'Interventor José María García i de la Tresorera
Rosa Aloy, es disposa que podran signar en substitució seva els empleats públics Jordi Pagès i
Bru i Adela Chinchilla Martínez respectivament (aquesta darrera a partir del 6 de juliol de 2022).
La concurrència dels supòsits d'absència o malaltia és una circumstància interna que no cal
justificar front a tercers, davant dels quals les seves signatures s'entendran sempre vàlides.
Quart.- Es donarà compte d'aquest decret al Ple municipal, es notificarà a les persones
interessades i es publicarà en el Butlletí Oficial de la província.

Davant meu,
El secretari

L'Alcalde,

Signat digitalment per Pere Regull i
Riba el 27/06/2022 a les 14:22:38

Signat digitalment per Eduard Marcó
i Alberti el 27/06/2022 a les
19:16:30

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica
La veracitat del contingut d'aquest document, es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio
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