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DECRET DE NOMENAMENT DE TINENTS I TINENTES D’ALCALDIA
ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals que van tenir lloc el 26 de maig de 2019, i
amb posterioritat al ple de constitució que va tenir lloc el 15 de juny de 2019, per Decret de
l’alcaldia 5702/2019, de 17 de juny, expedient AJT/34707/2019, es van nomenar els/les
Tinents/es d’alcaldia.
ATÈS que aquesta Alcaldia-Presidència mitjançant Decret d’aquesta mateixa data, ha modificat
la composició de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en atenció a la renúncia
formulada pel Sr. Jaume Graells i Veguin en escrit presentat el 17 de juny de 2020, amb núm.
de registre d’entrada E/44119/2020..
VIST que l’article 125 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atorga a l’alcalde/ssa la competència per a nomenar i separar lliurement els/les tinents/es
d’alcaldia entre els/les regidors/es que formin part de la Junta de Govern Local.
VIST que l’article 14 del Reglament orgànic de govern i administració de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat vigent (BOPB de 12 de gener de 2012), expressament assenyala que
l'Alcaldia nomenarà entre els/les regidors/es que formen part de la Junta de Govern Local, als/a
les tinents/es d'Alcaldia, als/a les quals li correspon substituir a l'Alcalde/ssa, per ordre del seu
nomenament, en cas de vacant, absència, o malaltia, o impediment de fet o legal que
l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.
VISTA la Providència de l’Alcaldia, per la qual s’insta a la Secretaria General del Ple per tal que
realitzi els actes administratius necessaris per a la modificació dels/de les Tinents/tes
d’Alcaldia, ja que la pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local comporta la
impossibilitat de tenir la condició de Tinent/a d’alcaldia.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple de 30 de maig de 2019 (LH 17/2019).
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 125 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases de règim local,
DISPOSO:
PRIMER.- NOMENAR els Tinents i les Tinentes d’Alcaldia d’aquest Ajuntament entre els/les
regidors/es membres de la Junta de Govern Local, amb el següent ordre de prelació:
1r. Tinent/a d’alcaldia
2a. Tinent/a d’alcaldia
3r. Tinent/a d’alcaldia
4rt. Tinent/a d’alcaldia
5è Tinent/a d’alcaldia
6è. Tinent/a d’alcaldia

Francisco José Belver i Vallès
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Rocío del Mar Ramírez Pérez
Jesús Husillos Gutiérrez
David Quirós Brito
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7è. Tinent/a d’alcaldia

M. Angeles Sariñena Hidalgo

SEGON.- DETERMINAR que els/les tinents/es d’alcaldia anteriorment nomenats/des, exerciran
el seu càrrec en els termes previstos legalment i reglamentària als efectes de substituir a
l’alcaldessa, per ordre rigorós de nomenament, en els supòsits de vacant, absència o malaltia.
Correspondrà al/a la primer/a Tinent/a d’alcaldia assumir les funcions pròpies de l’alcaldia en
els supòsits de vacant, fins la pressa de possessió del nou alcalde/ssa, i en els d’absència
sense necessitat de resolució expressa. Durant el temps que exerceixin la substitució no
podran modificar, derogar, revocar ni avocar els decrets d’organització ni els relatius a les
competències delegades.
TERCER.- Aquest Decret iniciarà la seva vigència a comptar del 22 de juny de 2020, data a
partir de la qual es declara revocat el Decret de l’alcaldia 5702/2019, de 17 de juny;. i produirà
efectes fins que l'alcaldia no el revoqui o no es produeixi el nomenament d'un/a nou/va
alcalde/ssa,
QUART.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d'anuncis
municipal, en compliment del que disposa l'article 46 del Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals i a la seu electrònica municipal, en compliment de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc per al seu coneixement,
en compliment del que disposa l'article 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de l’Ajuntament, a
l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria, i fer
difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es de la corporació, significant-los que
poden interposar el recurs que figura a continuació.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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