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Decret de l'Alcaldia en matèria de nomenaments dels tinents i tinentes d'alcalde,
expedient núm. X2019006229
Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat dia 26 de maig de 2019, i constituït el
nou Ajuntament el passat 15 de juny de 2019, es fa necessari procedir a l’establiment de
la nova organització municipal, en particular pel que fa a la designació dels tinents i
tinentes d’Alcalde.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), en concordança amb l’article 55 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), i amb l’article 36 del Reglament Orgànic
Municipal (ROM), la designació dels Tinents d’Alcalde és competència d’aquesta Alcaldia,
qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant Decret, d’entre els membres de la
Junta de Govern Local.
Atès que aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga l’article 53.2 del
TRLRLC, en concordança amb el que disposa l’article 21.2 de la LRBRL, l’article 29 del
ROM i demés legislació concordant, amb data d’avui, ha procedit a la designació dels
membres de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
Primer. Nomenar tinents i tinentes d’alcalde amb efectes del dia d’avui, per l’ordre de
prelació següent, les persones membres de la Junta de Govern Local següents:




Tinenta d’alcalde primera, la Sra. Sílvia Folch Sánchez.
Tinent d’alcalde segon, el Sr. Ricard Plana Artús.
Tinenta d’alcalde tercera, la Sra. Cristina Ramos Santamaria.

Els tinents i tinentes d’alcalde esmentats, pel mateix ordre, substituiran l’alcalde en la
seva totalitat de funcions en el cas de vacant, absència o malaltia que l’impossibiliti per a
l’exercici de les seves funcions. A aquest efecte, l’alcalde, quan s’hagi d’absentar del
terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, i designarà
el tinent o la tinenta d’alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
Si no es conferís aquesta delegació expressament, l’Alcaldia serà substituïda per la
primera tinenta d’alcalde i, si aquest és absent, pel tinent d’alcalde següent en l’ordre
esmentat en la relació anterior que es trobi present, i es donarà compte d’aquest fet a la
resta de la corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com a alcalde
accidental més d’un d’ells.
Segon. Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcalde afectats, fent-los constar que
hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions
com Alcalde accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les
delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves.
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Tercer. Donar trasllat a tots els serveis municipals pel seu coneixement i efectes.
Quart. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, e-Tauler i al Butlletí
d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de transparència de la
web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.
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Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la sessió
extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment del que preveu
l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.

El Masnou,
[Firma01-01]

En dono fe,
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Secretari general
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