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Localització de l'activitat

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació: Nomenament de tinents d'alcalde
Relació de fets:
1. Una vegada celebrades el passat 24 de maig les eleccions locals convocades
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el nou Ajuntament s’ha constituït
en sessió solemne el dia 13 de juny de 2015.
2. Entre les primeres mesures organitzadores del Consistori sorgit de cada procés
electoral, la legislació contempla el nomenament dels tinents d’alcalde. És voluntat
d’aquesta alcaldia que els tinents designats integrin com perceptivament correspon,
la Junta de Govern Local.
Fonaments de dret:
I.

L’article 20.1 a) de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(en endavant, LRBRL), estableix l’existència preceptiva dels tinents d’alcalde a tots els
municipis.

II.

L’article 23.3 de la mateixa LRBRL preveu que els tinents d’alcalde substitueixen, per
l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l’alcalde,
i són lliurement designats i remoguts per aquest d’entre els membres de la Junta de
Govern Local quan aquesta existeix. L’apartat 4t del mateix precepte afegeix que
l’alcalde pot delegar l’exercici de determinades atribucions en els membres de la
Junta de Govern Local sens perjudici de les delegacions especials que, per a comeses
específiques, pot realitzar a favor de qualsevol regidor encara que no formi part de la
Junta de Govern.
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III.

En concordança amb aquesta previsió de la Llei bàsica, l’article 48.1 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 (en endavant, LMRLC), els articles 46, 47 i 48 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, (en endavant, ROF) i els articles 21 i 22
del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat
per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, també preveuen l’existència i
funcionalitats del càrrec de tinent d’alcalde.

IV.

Els articles 21.2 de la LRBRL i 53.2 de la LMRLC determinen que és competència de
l’alcalde el nomenament dels tinents d’alcalde.

V.

D’acord amb el que disposa l’article 46.2 del ROF, el nombre de tinents d’alcalde no
podrà excedir del nombre de membres de la Junta de Govern Local. Aquest òrgan de
govern, en el cas de l’Ajuntament de Manlleu és d’existència preceptiva d’acord amb
el que disposa l’article 20.1.b) de LRBRL. El nombre de regidors que la conformen no
pot ser superior a un terç del nombre legal d’aquests d’acord amb el que disposen,
entre d’altres, els articles 23.1 de la LRBRL i 54.1 de la LMRLC.
Per tant, atès que el nombre legal de regidors que pertoquen a l’Ajuntament de
Manlleu és de 21 i que l’article 52.2 del ROF disposa que, a efectes de còmput dels
membres de la Junta de Govern, no es tindran en compte els decimals que resultin
de dividir per tres el nombre de regidors, se’n dedueix que el nombre màxim de
membres de la Junta de Govern Local serà de 7 i, conseqüentment, el nombre màxim
de tinents d’alcalde, en el cas de Manlleu, podrà arribar també fins a 7.

VI.

L’article 46.1 del ROF disposa que els nomenaments i cessaments dels tinents
d’alcalde es faran mitjançant Resolució de l’Alcaldia de la que es donarà compte al Ple
en la primera sessió que celebri, notificant-ho personalment als designats i publicantho al BOP, sens perjudici de l’efectivitat del nomenament des del dia següent de la
signatura de la Resolució per part de l’alcalde si en la pròpia Resolució no es disposa
una altra cosa.

Per tant,
RESOLC:
Primer. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes des del dia d’avui, als
regidors/regidores membres de la Junta de Govern Local que seguidament es relacionen:
-

Primer tinent d’alcalde: Enric Vilaregut i Saez
Segon tinent d’alcalde: Dolors Collell i Suriñach
Tercer tinent d’alcalde: Carme Trillas i Torrents
Quart tinent d’alcalde: Marta Alsina i Teixidó

Els nomenaments podran ser revocats per l’Alcaldia en qualsevol moment.
Segon. Establir l’ordre de substitució automàtica en les funcions reservades a l’Alcaldia en
els supòsits d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti el seu exercici d’acord amb
l’ordre de designa que es conté a l’apartat dispositiu anterior. El mateix ordre s’aplicarà en el
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cas de substitució per vacant en el càrrec d’alcalde en tant no prengui possessió la persona
designada pel Ple per tal d’exercir el càrrec.
A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan hagi absentar-se del terme municipal, establirà
mitjançat Decret la durada de la seva absència designant al tinent d’alcalde que hagi
d’assumir l’exercici de les competències atribuïdes a l’Alcaldia. En el cas de que no fos
possible conferir aquesta delegació expressa s’aplicarà el règim de substitució automàtica
definit a l’apartat anterior. D’aquesta substitució se n’haurà de donar compte a la resta de la
Corporació sense que durant el mateix dia hi pugui haver més d’un tinent d’alcalde exercint
les funcions de l’Alcaldia.
Tercer. Comunicar aquesta Resolució als tinents d’alcalde designats, fent constar que
hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les atribucions de l’Alcaldia
per substitució, no podent durant aquest exercici, ni modificar les delegacions efectuades ni
atorgar-ne de noves.
Quart. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple Municipal en la sessió d’Organització que
s’ha de celebrar en el termini assenyalat per l’article 38 del ROF.
Cinquè. Publicar aquesta Resolució, mitjançant un extracte que comprendrà els aspectes
dispositius rellevants, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sens perjudici dels
efectes dels nomenaments que s’han d’entendre plens des d’aquesta mateixa data.
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