
 
Ajuntament de La Fatarella

Alcaldia - Presidència

DECRET

Un  cop  celebrades  el  passat  26  de  maig  de  2019  les  Eleccions  Locals,  convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, i constituïda, en sessió pública de 15 de juny 
de 2019, la nova Corporació Municipal, Mandat 2019-2023, es fa necessari procedir a la 
configuració  del  nou  Cartipàs  municipal  i,  en  particular,  a  la  designació  dels  Tinents 
d’Alcalde;

Atès l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de 21 de juny de 
2019, de constitució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 
2019-2023;

Atès el Decret de l’Alcaldia número 2019-0169, de 26 de juny de 2019, de nomenament de 
les membres que integren la Junta de Govern Local, mandat 2019-2023;

Atès  el  que  disposen  els  articles  20.1.a),  21.2  i  23  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local; 48, 53.2 i 55 del Text Refós de la Llei Municipal  
i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 5 i  
següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern; 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a 
la  Informació  i  Bon  Govern  de  Catalunya;  35.2.b),  38,  46,  48  del  Reglament 
d’Organització,  Funcionament  i  Règim Jurídic  de les  Entitats  Locals,  aprovat  pel  Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre;

HE RESOLT:

1. Nomenar  Tinents  d’Alcalde de l’Ajuntament  de la  Fatarella,  mandat  2019-2023, 
amb efectes del dia d’avui, 27 de juny de 2019, les regidores membres de la Junta 
de Govern Local que a continuació es relacionen:

- Primera Tinent d’Alcalde: Sra. Maria de Núria Rius Costa.
- Segona Tinent d’Alcalde: Sra. Meritxell Jornet Gironés.

2. Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les atribucions 
i competències que em reconeix la legislació vigent, i en especial l’ordenació de 
pagaments i l’autorització de talons bancaris, seran desenvolupades per les Tinents 
d’Alcalde, de conformitat amb l’ordre següent:

- 1r: La Primera Tinent d’Alcalde,  Sra. Maria de Núria Rius Costa.
- 2n: La Segona Tinent d’Alcalde, Sra. Meritxell Jornet Gironés.

3. A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan tingui que absentar-se del terme municipal 
establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant a la Tinent 
d’Alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
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De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda 
per la Primera Tinent d’Alcalde i, en el seu defecte, per la Segona Tinent d’Alcalde, 
les quals hauran de donar compte d’això a la  resta  de la  Corporació,  sense que 
durant el mateix dia pugui actuar com a Alcaldessa Accidental més d’una d’elles. 

4. Notificar el present Decret a les Tinents d’Alcalde, fent-les constar que hauran de 
mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com 
Alcaldessa  accidental,  no  podent,  durant  l’esmentat  exercici,  ni  modificar  les 
delegacions efectuades per l’Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres de noves.

5. Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Tauler 
d’Edictes  Electrònic  de  l’Ajuntament  de  la  Fatarella  (e-TAULER)  i  al  Tauler 
d’Anuncis  de  la  Casa  Consistorial.  Difonent-la  en  compliment  del  principi  de 
transparència, mitjançant la seva publicació a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de 
la Fatarella, d’acord amb el 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,  de  29  de  desembre,  de  Transparència,  Accés  a  la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 

6. Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament, en compliment del que 
disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals.

Ho mana i signa l’Il·lm. Sr. Alcalde, Francisco Blanch Batiste.

L’ALCALDE.
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