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Decret de l'Alcaldia en matèria de nomenaments dels tinents i tinentes d'alcalde.,
expedient núm. X2019006229
Per decret d’alcaldia núm. 2469 de data 31 d’octubre de 2019 (publicat al BOPB de 12 de
novembre de 2019) vaig nomenar els tinents i tinentes d’alcalde.
En concordança amb la modificació de l’organització de les àrees de govern municipal, i
de la composició de la Junta de Govern, es fa necessari procedir de nou al nomenament
de tinents i tinentes d’alcalde.
En virtut de les facultats que legalment tinc atribuïdes,
RESOLC:
Primer. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia núm. 2469 de data 31 d’octubre de 2019
(publicat al BOPB de 12 de novembre de 2019) a partir de la data d’efectes d’aquesta
resolució.
Segon. Nomenar tinents i tinentes d’alcalde amb efectes des del dia 24 de novembre de
2020, 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. Ernest Suñé Nicolás.
Tinent d’alcalde tercer, el Sr. Ricard Plana Artús.
Tinenta d’alcalde quarta, la Sra. María Llarás Vázquez
Tinenta d’alcalde cinquena, la Sra. Cristina Ramos Santamaria.
Tinenta d’alcalde sisena, la Sra. Anna Torrijos López.

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.
Tercer. 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.
Quart. Donar trasllat a tots els serveis municipals pel seu coneixement i efectes.
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Cinquè. 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.
Sisè. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament.
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