AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PRP2019/637

PROCEDIMENT
Nomenament de tinents d'alcalde
MOTIVACIÓ
El dia 17 de juny de 2019, mitjançant decret 2019/389, els regidors i regidores membres de
la junta de govern van ser nomenats tinents d’alcalde,
Atès que el dia 2 de juliol de 2019 es va dictar el decret 2019/423, d’esmena d’error en el
decret 2019/385, de 17 de juny, de designació de membres i constitució de la Junta de
Govern Local i delegacions de competències d’alcaldia, modificant la composició la Junta de
Govern Local.
L’acord s’adopta en ús de les competències que atorga a aquesta alcaldia l’article 21.2 de la
Llei de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en
concordança amb l'article 48.1.a), 53.2, 55 i 56 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
DISPOSICIÓ
L’Alcaldessa RESOL,
Primer. Deixar sense efecte el decret 2019/389, de nomenament de tinents d’alcalde.
Segon. Nomenar tinents d'alcalde d'aquest ajuntament, amb efectes del dia d'avui, als
regidors i regidores membres de la junta de govern que a continuació es relacionen:
- Roser Rifà Jané
- Roser Valverde Lojo
- Ivan Sánchez Rodríguez
- Eloi Escútia Fors
- Isaac Santiago Vilardaga
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 d’alcalde, d’acord amb l’ordre següent:
 Primera tinent d’alcalde: Sra. Roser Rifà Jané
 Segona tinent d’alcalde: Sra. Roser Valverde Lojo
 Tercer tinent d’alcalde: Sr. Ivan Sánchez Rodríguez
 Quart tinent d’alcalde: Sr. Eloi Escútia Fors
 Cinquè tinent d’alcalde: Sr. Isaac Santiago Vilardaga
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Quart. La suplència o substitució transitòria en el casos de vacant, absència, malaltia o
qualsevol altre impediment es produirà automàticament pel Primer/a Tinent d’Alcalde. No
obstant això, quan l’Alcaldessa s’abstingui del terme municipal per mes de vint-i-quatre
hores, sense haver realitzat cap delegació o bé, quan per causes imprevistes li hagués
resultat impossible atorgar-la, el substituirà en la totalitat de les seves funcions el Tinent
d’Alcalde a qui correspongui segons el seu ordre de nomenament, donant-se compte a la
resta de la Corporació.
Cinquè. Comunicar aquest decret als i les tinents d'alcalde nomenats, fent-los constar que
hauran de mantenir informada a aquesta alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com
a alcalde/alcaldessa accidental, i que durant aquest exercici no podran modificar les
delegacions ja efectuades per aquesta alcaldia amb anterioritat , ni atorgar altres noves.
Sisè. Difondre el contingut d'aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència,
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, del
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Setè. Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la sessió extraordinària
que es convoqui en compliment del que preveu l'article 21 del Reglament d'Organització
Municipal de l’Ajuntament de Berga.
Vuitè. Publicar la present en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Novè.- Peu de recursos.
“Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant
l’Alcaldia (o en el seu cas Ple) d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un
mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia següent
a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la
desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs
interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.”

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Marc Portell i Peipoch, secretari accidental de l’Ajuntament de Berga, certifico que
l’Alcaldessa, Montserrat Venturós Villalba dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a
Berga, datat i signat electrònicament.
L’Alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

El secretari acctal.
Marc Portell i Peipoch
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