Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Ramon Roig i Solé
Segon Tinent d’Alcalde: Sra. Rosa Sala i Domingo
Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. Oriol Usart i Sánchez
Els nomenaments podran ser revocats i avocats per l’Alcaldia en qualsevol moment.
S’estableix l’ordre de substitució automàtica en les funcions reservades a l’Alcaldia en els
supòsits d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti el seu exercici d’acord amb
l’ordre de designa que es conté a l’apartat dispositiu anterior. El mateix ordre s’aplicarà en
el cas de substitució per vacant en el càrrec d’alcalde en tant no prengui possessió el
regidor designat pel Ple per tal de desenvolupar el càrrec.
A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan hagi d’absentar-se del Terme Municipal,
establirà mitjançat Decret la durada de la seva absència designant al Tinent d’Alcalde que
hagi d’assumir l’exercici de les competències atribuïdes a l’alcaldia. En el cas de que no fos
possible conferir aquesta delegació expressa s’aplicarà el règim de substitució automàtica
definit a l’apartat anterior. D’aquesta substitució se n’haurà de donar compte a la resta de
la Corporació sense que durant el mateix dia hi pugui haver més d’un tinent d’alcalde
exercint les funcions de l’alcaldia.
Comunicar aquesta Resolució als Tinent d’alcalde designats, fent constar que hauran de
mantenir informada a aquesta alcaldia de l’exercici de les atribucions de l’alcaldia
accidental, no podent durant aquest exercici, ni modificar les delegacions efectuades ni
atorgar-ne de noves.
Publicar aquest acord, en extracte que comprendrà els aspectes dispositius rellevants, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sens perjudici dels efectes del nomenament
que s’han d’entendre plens des d’aquesta mateixa data.
TERCER.- CONSTITUCIÓ, MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN
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Nomenar els Tinents d’Alcalde que seguidament es relacionen:

CVE 2018005684

SEGON.- NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE

Data 15-2-2018

“...

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De conformitat amb el que preveuen els articles 44, 46 i 52 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es fa públic que per Acord del Ple
celebrat el dia 30 de gener de 2018 s’han efectuat les següents designacions i
delegacions:

A

EDICTE

1.- Sr. Ramon Roig i Solé,
2.- Sra. Rosa Sala i Domingo,
C. Pista, 2 – 08550 BALENYÀ (BARCELONA) – TEL. 93 889 83 85 – Email: balenya@diba.cat

B

Nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Balenyà als regidors
següents:

3.- Sr. Oriol Usart i Sánchez.

Regidoria de Cultura: Oriol Usart i Sánchez
Regidoria de Salut i Consum: Oriol Usart i Sánchez
Publicar l’extracte d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
Butlletí municipal en compliment del que disposa l’art. 44.2 del ROFRJEL i 9 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
...”
Balenyà, 8 de febrer de 2018

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’alcaldessa,
Anna Magem i Marsó

https://bop.diba.cat

Efectuar a favor dels membres de la Corporació que a continuació es relacionen, una
delegació general d’atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives
regidories i serveis, d’acord amb la distribució següent, i sense facultats resolutòries:
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DELEGACIONS

CVE 2018005684

QUART.DETERMINACIÓ
DEL
CARTIPÀS
MUNICIPAL,
ESPECÍFIQUES DE L’ALCALDIA A REGIDORS DELEGATS

Data 15-2-2018

Publicar aquesta resolució en extracte dels seus aspectes dispositius essencials, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia
següent al d’aquesta data d’acord amb el que disposen els arts 23.1 de la Llei de bases de
Règim Local i 44.2 i 52.4 del ROFRJEL.

A

Els membres oïdors seguiran sent els mateixos.
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