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Unitat administrativa:  Secretaria General  
Assumpte: Cessament Tinent d’Alcalde  
 
 
DECRET D’ALCALDIA   
               
Sr. Miquel Pueyo París, paer en cap de l’Ajuntament de Lleida. 
 
Antecedents de fet 
 
Per decret d’alcaldia de data 28 de juny de 2019 vaig procedir a nomenar els tinents d’alcalde i per decret 
d’alcaldia de data 19 de juny de 2020 vaig procedir a efectuar canvis en les Tinences d’Alcaldia fruit de 
la reorganització de les responsabilitats de govern en el cartipàs municipal que es va aprovar en el Plenari 
de data 19 de juny de 2020, tot això de conformitat amb el previst en els articles 20 i següents de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 55 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 i els articles 
46 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat per 
R.D. 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Per raons organitzatives vinc a fer efectuar una modificació en les Tinences d’Alcaldia, amb el cessament 
en aquest càrrec del regidor Sr. Sergi Talamonte Sánchez. 
 
Atès que l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, preveu que 
els membres de la Junta de Govern i els Tinents d’Alcalde seran nomenats i separats lliurement per 
l’alcalde, donant compte al Ple.  
 
Atès que aquesta decisió comporta la modificació de la relació i prelació de les Tinences d’Alcaldia. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 i 23  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, article 53, 54 i 55  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 i els articles aplicables del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic dels ens locals, 
 
 
RESOLC: 
 
 
Primer. Cessar al regidor de la Corporació Sr. Sergi Talamonte Sánchez com a Tercer Tinent 
d’Alcalde de l’Ajuntament de Lleida. 
 
Segon. Modificar l’ordre de prelació de les Tinences d’Alcaldia que queda fixada de la forma següent: 
 
1r. Tinent d’alcalde – Sr. Antoni Postius Terrado 
2na. Tinenta d’alcalde – Sra. Jordina Freixanet Pardo 
3a. Tinenta d’alcalde – Sra. Sandra Castro Bayona 
4a. Tinenta d’alcalde – Sra. Montserrat Pifarré Torres 
5è. Tinent d’alcalde – Sr. Francesc Cerdà Esteve. 
 
De manera immediata tindran les funcions previstes en l’art. 55 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 que són les 
de substituir per ordre del seu nomenament a l’Alcaldia en cas de vacant, absència, malaltia o 
abstenció legal. 
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Tercer. Aquesta resolució entrarà en vigor i produirà efectes jurídics en la data i hora de la seva 
signatura i fins que l’alcalde no la  revoqui o es produeixi el nomenament d’un nou alcalde.  
 
Quart. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’anuncis, en 
compliment del que disposa l’article 46 i concordants del Real Decret 2568/86, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. 
 
Cinquè. Notificar la present resolució als regidors i regidores afectats, als grups municipals de la 
Corporació, a la Intervenció, la Tresoreria i a les àrees administratives i organitzatives de l’Ajuntament 
als efectes legals oportuns. 
 
Sisè. Donar compte al ple, en la primera sessió que se celebri, pel seu coneixement i efectes. 
 
 
  
Així ho mano i signo en la data de la signatura electrònica, del que la Secretaria General en dona fe. 
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