
  

  

Expedient núm.: 1698/2019 

Resolució d'Alcaldia 

Procediment: Càrrecs Públics (Nomenament Tinences d’Alcaldia) 

  

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

Nomenament de Tinences d’Alcaldia 

 

Constituïda la nova Corporació Local, en sessió de data 15 de juny de 2019, es fa 

necessari procedir a l’establiment de l’organització municipal, i entre altres, la 

designació de les Tinences d’Alcaldia. 

Vist l’article 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local (LRBRL) , i l’art. 46.1 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 (ROFRJEL), la designació de les persones que ocupen les Tinences 

d’Alcaldia és competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu 

nomenament mitjançant Decret. 

Així, en ús de les atribucions que tinc conferides   

RESOLC: 

 

PRIMER. Establir les següents Tinences d’Alcaldia, i designar els següents regidors 

i regidores com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar: 

— Primera Tinència d’Alcaldia el  Sr. Jordi Calsina Jodas 

— Segona Tinència d’Alcaldia la Sra. Neus Palacios Ferrer 

— Tercera Tinència d’Alcaldia el Sr. Fèlix Enrich Puig 

SEGON.- Correspondrà a les persones nomenades, la substitució d’aquesta 

Alcaldia, en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, 

establint-se mitjançant Decret la durada d’aquesta absència i la designació de la 

Tinença d’Alcaldia que hagi d’assumir les competències en aquell període. 

De no efectuar-se aquesta designació expressa, aquesta Alcaldia serà substituïda 

per l’ordre de nomenament que figura en aquest Decret. 

TERCER.- Notificar la present resolució a les persones designades, a fi de que 

prestin, si s’escau, l’acceptació de tals càrrecs. 

  



  

  

QUART.- De la present resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió 

que se celebri i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, a la web municipal 

( e-tauler) i al portal de la transparència, sens perjudici de la seva efectivitat des 

del dia següent de la present resolució. 

Castellbell i el Vilar,  

 

L’Alcaldessa – Presidenta 

davant meu, secretària – interventora 
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