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F_RESOLUCION

Unitat tramitadora: Unitat Administració Secretaria
AJT/7984/2019
Codi document: ASC13I192

AJUNTAMENT DE VIC - Decret
Data 17-06-2019
Número DEC/3937/2019

Assumpte: Nomenament de tinents d'alcaldia

DECRET
Un cop celebrades les eleccions locals i constituït el nou Ajuntament es fa necessari
l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, la designació de tinents
d’alcaldia.
De conformitat amb els articles 20.1, 21.2 i 23.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local; els articles 48.1.a) i 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; l’article 22
del RDL 781/86, de 18 d'abril; i els articles 41.3, 46 i 47 del Reial decret 2568/86, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals,
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Nomenar tinents d'alcaldia d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia d’avui, els
regidors/ores membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen:
- 1r tinent d'alcaldia: Sr. Josep Arimany Manso
- 2a tinenta d'alcaldia: Sra. Susagna Roura Pujols
- 3a tinenta d'alcaldia: Sra. Maria Fabiana Palmero
- 4t tinent d'alcaldia: Sr. Josep M. Roca Bigas
- 5è tinent d’alcaldia: Sr. Josep-Ramon Soldevila Garcia
Segon. En cas d’absència, vacant o malaltia de l’alcaldessa, les atribucions i competències
que reconeix la legislació vigent seran desenvolupades pels tinents d’alcaldia. A aquests
efectes, quan l’alcaldessa hagi d’absentar-se del terme municipal, establirà mitjançant
decret la durada de la seva absència, designant el/la tinent/a d’alcaldia que hagi d’assumir
les seves competències. De no conferir-se aquesta delegació expressament, l’alcaldessa serà
substituïda pel primer tinent d’alcaldia, i en el seu defecte, per qualsevol dels altres
tinents/tes d’alcaldia en l’ordre en què han estat nomenats, els quals n’hauran de donar
compte a la resta de la corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com a
alcalde/essa accidental més d’un d’ells.
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Tercer. Comunicar aquest decret als tinents d’alcaldia afectats, fent-los constar que hauran
de mantenir informada l’alcaldessa de l’exercici de les seves atribucions com a alcalde/essa
accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades
per l’alcaldessa amb anterioritat, ni atorgar-ne de noves.
Quart. Publicar els nomenaments al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva
efectivitat des del dia següent a la data d’aquesta resolució.
Cinquè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui,
en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
Ho mana i signa l’alcaldessa, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la
secretària.
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Firmat electrònicament per:
L'alcaldessa
Anna Erra Solà
17-06-2019 13:08

Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
17-06-2019 15:05
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