Fonaments de dret
1. L’article 13 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP), regula la figura de la suplència, en el sentit que els titulars dels òrgans
administratius es podran suplir temporalment en els supòsits de vacant, absència o
malaltia, així com en els casos en què temporalment hagi estat declarada la seva
abstenció o recusació i indica que la suplència no suposarà alteració de la
competència.
2. L’article 23.3 i 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 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) disposa que els tinents d’alcalde substitueixen l’alcalde per l’ordre del seu
nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia.
3. L’article 47 en relació amb l’article 44.1 i 2 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals (ROF) estableix les mateixes previsions de substitució i regulen els termes i
l’abast en cas de delegació.
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
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En data 9 de juliol de 2021, l’Alcalde ha comunicat la seva absència per els dies 13, 14 i
15 de juliol de 2021.

Data 20-7-2021

Antecedents

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“DECRET D’ALCALDIA

B

Anunci de publicació íntegra del Decret d’Alcaldia núm. 2021/38, de data 12 de juliol
de 2021 que diu el següent:

A

ANUNCI

SEGON. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
TERCER. Notificar la present resolució als interessats.
QUART. Donar-ne compte al Ple municipal en la primera sessió ordinària que aquest
celebri.
Aguilar de Segarra, a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde
Pere Aliaguilla Arnao”

Aguilar de Segarra, a 12 de juliol de 2021
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Sílvia Segovia Rico
Secretària Accidental

CVE 202110096078

PRIMER. Designar alcalde accidental al 1r Tinent d’Alcalde i Regidor de l’Àmbit
d’adjunt a Hisenda, Gestió Local Social, Esports i Piscina, Protecció Civil i Seguretat
Veïnal i Telecomunicacions, senyor Manel Calderó i Vergel, per tal que assumeixi la
substitució per suplència de l’Alcalde, en la totalitat de les funcions que té legalment
atribuïdes, els dies 13, 14 i 15 de juliol de 2021.

Data 20-7-2021

RESOLC

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

de 28 de novembre, no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que
l’alcalde adopti la següent:
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