
 
DECRET D’ALCALDIA 

 
NÚM.      /2019 
 
Vista la renúncia presentada pel Sr. Xavier Forner Esteve com a regidora del Partit d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) de l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola, en data 27 de setembre de 2019 i la pressa de coneixement de la mateixa per part del 
Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària celebrada el dia 9 d’octubre de 2019. 

Atès que el Sr. Xavier Forner Esteve va ser nomenat com a segon tinent d’alcalde, i 
correspon cobrir aquesta vacant. 
 
Atès que es fa necessari procedir a una reestructuració general de l’Administració municipal 
executiva, en les tinences d’alcaldia, amb la finalitat d’aconseguir una major planificació i 
eficàcia administrativa i així donar compliment als principis constitucionals regulats a l’article 
103 de la Constitució Espanyola: principi d’economia, celeritat, coordinació i 
descentralització. 
 
En compliment de l’article 55 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’alcalde designa i revoca lliurement els 
tinents d’alcalde entre els membres de la Junta de Govern Local i quan no n’hi ha, entre els 
regidors que no podran excedir del terç del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
D’acord amb allò que es disposa als articles 23.3 i 4 de la Llei reguladora de Bases de 
Règim Local 7/85, articles 46 i 48 del Real Decret 2568/1986, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals i l’article 22 del Real Decret 
Legislatiu 781/1986, Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim local. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar com a segona tinent d’alcalde a la regidora Sra. Irene Abad Gil 
 
Segon.- Nomenar com a tercera tinent d’alcalde a la regidora Sra. Gemma Fabrés Casals. 
 
Tercer.- Notificar personalment la present resolució a les designades, que es consideraran 
acceptades tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la resolució de nomenament 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a la seva publicació en el mateix, 
igualment publicar la resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la 
seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució per l’alcalde. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que 
celebri. 
 
Els Hostalets de Pierola, 15 de novembre de 2019 
 
         Davant meu, 
L’alcalde        La secretària 
 
 
Gerard Parcerisas Valls      M. Alba Arrufat Vilaginés 


