
Dilluns, 12 de novembre de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Quirze Safaja

ANUNCI

En  compliment  del  què  preveu  l'article  46.1  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Corporacions  Locals,  es  fa  pública  la  Resolució  de  l'Alcaldia  núm.  70/2012  de  22  d’octubre,  de  cessament  i 
nomenament de Tinents d'Alcalde:

“Vista la  resolució  de l'Alcaldia  núm. 31/2011 de 27 de juny per la qual  es nomena els dos tinents  d'Alcalde que 
actualment es troben designats per a la substitució de l'Alcaldia en cas d'absència, i de la que se'n donà compte al Ple 
en la seva sessió organitzativa celebrada el dia 4 de juliol de 2011.

Vist  el  què  disposen  l'article  46.1,  47  i  52  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Corporacions Locals, aprovat pel Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre, segons els quals els Tinents d'Alcalde 
seran lliurement nomenats i cessats per l'Alcalde d'entre els membres de la Comissió de Govern, limitant-se el seu 
nombre al terç del nombre legal de membres que formen la Corporació, i als quals els correspondrà la substitució de  
l'Alcaldia en cas d'absència i per l'ordre del seu nomenament.

Atès que el nombre actual de Tinents d'Alcalde designats, exhaureix el límit legalment establert d'acord amb el què 
preveu l'article 46.2 del referit text legal.

Resultant que es fa precís rellevar amb efectes del dia d'avui la Tinença d'Alcaldia atorgada al Regidor Sr. Lluís Roig  
Ayza,  donat  que  per  motius  personal  no  li  és  possible  d'atendre  les  seves  obligacions,  la  qual  cosa  impediria  la 
celebració de les Juntes de Govern ordinàries previstes per manca de quòrum mínim necessari,

HE RESOLT:

1er.- Cessar com a primer Tinent d'Alcalde al Regidor LLUÍS ROIG AYZA.

2on.- Nomenar com a primer Tinent d'Alcalde al Regidor FRANCESC D'ASIS GUITERAS SANS.

3er.- Notificar el present acord als interessats amb oferiment dels recursos que s'escaiguin.

4rt.- Donar compte d'aquesta Resolució al Ple en la primera propera sessió ordinària que celebri.

5è.-  Publicar la present resolució en el B. O. de la Província,  sense perjudici  de la seva efectivitat  des del mateix 
moment de la signatura de la present resolució.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde en Ramon Banús Crusellas, a Sant Quirze Safaja a vint-i-dos d'octubre de dos mil dotze.

Sant Quirze Safaja, 30 d’octubre de 2012
L'alcalde, Ramon Banús Crusellas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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