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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Cartipàs municipals Eleccions 26/05/2019. Nomenament Tinents Alcalde
EDICTE
Per Decret d’Alcaldia de 25 de juny de 2019, es va prendre l’acord següent:
Antecedents
Considerant que, en data 15 de juny de 2019, es va constituir l’Ajuntament de Rosselló fruit de les eleccions
locals celebrades el dia 26 de maig de 2019, convocades mitjançant el Reial decret 209/2019, d’1 d’abril
(BOE núm. 79, de data 2 d’abril de 2019).
Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament, i en atenció a garantir una
continuïtat en les seves competències, aquesta Alcaldia a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 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 i 46.1 i 52.4 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals.
Resolució
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans esmentada, resolc:
1er. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit es relacionen:
Sra. Manel Plana i Farran, primer tinent d’alcalde i portaveu.
Sra. Elisa Torrelles i Tormo, segon tinent d’Alcalde.
Sr Jaume Borrero i Montijano, tercer tinent d’Alcalde.
2n. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.
3r. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el tauler electrònic, sens
perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.
4r . Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats.
Rosselló, 25 de juny 2019
L’alcalde, Josep Abad Fernandez
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