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DECRET DE L’ALCALDIA 

L’article 20.1.a) de la Llei 7/1985, de 2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, 
configura els tinents d’alcalde com a òrgans necessaris dins de l’organització municipal. 
D’acord amb l’article 23.3 de la mateixa Llei, els tinents d’alcalde són lliurement 
designats i revocats per l’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local, i el 
substitueixen per l’ordre del seu nomenament en els casos de vacant, absència o 
malaltia. 
L’article 22 del Text refós de règim local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, 
de 18/4/1986, per últim, disposa que en els municipis amb Junta de Govern, el nombre 
de tinents d’alcalde no pot excedir del nombre de membres d’aquella. Això és, en el 
present cas, i d’acord amb el que es determina a l’article 23.1 de la Llei 7/1985, de 
2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, com a màxim un nombre de regidors 
no superior al terç del nombre legal de membres de la corporació. 
Per tot això; 
Vist el que es disposa als articles 20.1.a), 21.2, 21.3 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 
2/4/1985, reguladora de les bases de règim local, 22 1r incís del Text refós de règim 
local aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18/4/1986, 46.1.a), 47.1, 48 i 53 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 46 a 48 del Reglament d’organització 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 
28/11/1986; 
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data d’avui, s’han nomenat els membres de la 
Junta de Govern Local; 
 
DISPOSO: 
 
PRIMER.- Conferir, amb el caràcter d’immediata executivitat i per l’ordre que 
s’esmenten, els nomenaments de tinents d’alcalde de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar 
en favor dels següents regidors: 

* Sra. Joana Brull i Bardí, primera tinenta d’alcalde. 
* Sr. Vicent Llaó i López, segon tinent d’alcalde. 
* Sra. Maria Teresa Puell i Garcia, tercera tinenta d’alcalde. 
* Sr. Antonio Espuny Gaseni, quart tinent d’alcalde. 

 
SEGON.- Disposar que es comuniqui aquest nomenament als regidors designats. 
 
TERCER.- Disposar que es doni coneixement d’aquest decret al Ple de la Corporació, a 
la primera sessió que es celebri, i que es publiqui el corresponent edicte al tauler 
d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que es 
disposa a l’article 46.1 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986. 
 
L’Ametlla de Mar 
L’alcalde 
Document signat electrònicament al marge 
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