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DECRET DE L’ALCALDIA NÚM.  486 /2019 

 
Atès l’acord de Ple del dia 15 de juny de 2019 de nomenament de l’Alcaldia a favor de 
la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura de conformitat amb allò que disposa l’article 196 de la 
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; 
 
Conforme al que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, article 53.2 de 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  i articles 46 i 
48 del RD 2568/86, de 28 de novembre,  la designació de les tinences d’Alcaldia és 
competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant 
Decret, entre els membres de la Junta de Govern Local; 
 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
anteriorment esmentada, 

HE RESOLT: 

 
PRIMER.- Nomenar tinents i tinentes d’Alcaldia d’aquest Ajuntament, amb efectes des 
del dia d’avui, als regidors membres de la Junta de Govern Local que a continuació es 
relacionen: 
 
- Primer tinent d’Alcaldia: Sr. Josep Maria Hugué Oliva 
- Segon  tinent d’Alcaldia: Sr. Raül Mudarra i Carmona 
- Tercera tinenta d’Alcaldia: Sra. Ester Soler i Teruel 
- Quart tinent d’Alcaldia: Sr. Narcís Pineda i Oliva 
- Cinquena tinenta d’Alcaldia: Sra. Trinidad Vicente Bernal  
 
SEGON.- Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les 
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran desenvolupades 
pels tinents o tinentes d’Alcaldia, de conformitat amb l’ordre de nomenament. 
 
TERCER.- A aquest efecte, aquesta Alcaldia, quan hagi d’absentar-se del terme 
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al 
tinent/a d’Alcaldia que hagi d’assumir les seves competències. 
 
De no conferir-se  aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda 
pel primer tinent d’Alcaldia, i en el seu defecte, per qualsevol dels altres tinents/tes 
d’Alcaldia establerts en segon lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar 
compte d’això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar 
com Alcalde/ssa accidental més d’un d’ells. 
 
Igualment, quan durant la celebració d’una sessió l’alcaldessa s’hagués d’abstenir 
d’intervenir en relació a algun punt concret de la mateixa, la substituirà el/la Tinent/a 
d’Alcaldia o qui correspongui. 
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QUART.- La condició de Tinent/a d’Alcaldia es perd, a banda del cessament, per 
renúncia expressa manifestada per escrit, per la pèrdua de la condició de membre de 
la Junta de Govern o per cessament de l’autoritat que els ha nomenat. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest Decret als/les tinents/tes d’Alcaldia afectats/ades, fent-
los  constar que hauran de mantenir  informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les 
seves atribucions com Alcalde/ssa accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni 
modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni 
atorgar altres noves . 
 
SISÈ.- Publicar el present acord al BOP, sens perjudici de la seva efectivitat des del 
dia de la signatura de la Resolució per l’Alcaldia.  
 
SETÈ.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament 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.” 
 

Cubelles, 20 de juny de 2019 
 
L’ALCALDESSA     En dóna fe; 
       LA SECRETÀRIA GENERAL 
 
 
 
 
Rosa M. Fonoll i Ventura                                         Carme López-Feliu i Font 
 
   


