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Es fa públic que l’alcalde, en data 22 de juliol de 2021, ha dictat el Decret número
2021-2112 la part resolutiva del qual es transcriu íntegrament a continuació:
“Primer.- Deixar sense efecte el decret d’Alcaldia número 2020-1773 de data 29 de
setembre, en què es va resoldre nomenar els tinents i tinentes d’alcalde d’aquest
Ajuntament.

CVE 202110102550

Primer tinent d’alcalde: José Antonio Aguilera Galera
Segona tinenta d’alcalde: Montse Vila i Fortuny
Tercera tinenta d’alcalde: Sònia Tena i Belmonte
Quarta tinenta d’alcalde: Marta Reche Lavado
Cinquena tinenta d’alcalde: Marta Sánchez Jiménez

Tercer.- Establir que en els casos d’absència, malaltia o vacant d’aquesta Alcaldia, les
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran realitzades pels
tinents/es d’alcalde, d’acord amb l’ordre següent:

Data 5-8-2021

Primer tinent d’alcalde: José Antonio Aguilera Galera
Segona tinenta d’alcalde: Montse Vila i Fortuny
Tercera tinenta d’alcalde: Sònia Tena i Belmonte
Quarta tinenta d’alcalde: Marta Reche Lavado
Cinquena tinenta d’alcalde: Marta Sánchez Jiménez

Quart.- Aquesta resolució entra en vigor el dia 30 de juliol de 2021.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació en la primera
sessió que se celebri, per donar compliment al que preveu l’article 46 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones nomenades, als grups municipals i a
les diferents àrees de l’Ajuntament, i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província, en
compliment del que disposa l’article 46.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.
Setè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, de conformitat amb el principi de
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en
compliment del que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació i Bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern a Catalunya.”
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Segon.- Nomenar tinents i tinentes d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i
regidores membres de la Junta de Govern Local que tot seguit es relacionen:
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Francesc Colome Tenas (1 de 1)
ALCALDE
Data Signatura: 27/07/2021
HASH: fd7e4c242ac25fff33e109f403767c64

Modificació nomenament tinents i tinentes d’alcalde

El que es fa públic en compliment i als efectes d’allò disposat a l’article 46 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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Document signat electrònicament al marge, per l’alcalde senyor Francesc Colomé
Tenas.

