
 
 
 
DECRET D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA, PEL QUAL S’ACORDA EFECTUAR CANVIS 
EN EL NOMENAMENT DE TINENTS/TES D’ALCALDE  
 
 
Il·lm. Sr. Miquel Pueyo París  
Per en Cap de l’Excm. Ajuntament de Lleida, 
 
Lleida, a la data de la signatura electrònica 
 
Per decret de data 28 de juny de 2019 es va fer el nomenament de set tinents i tinents 
d’alcalde, de conformitat amb allò 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. 
 
En la mateixa data vaig procedir a fer el nomenament dels membres de la Junta de 
Govern Local de la Paeria.  
 
La reorganització de responsabilitats de govern en el cartipàs municipal que ha estat 
aprovada pel Plenari en data d’avui (19 de juny de 2020) fa convenient fer alguns 
canvis en les tinences d’alcaldia, sense modificar la composició de la Junta de Govern 
Local.  
 
Això comporta també l’atribució de les retribucions derivades dels canvis de situació 
del membres de la Corporació que en son afectats.   
 
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; els articles 53 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 concordants del Reglament d’organització,  
funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat per R. D. 2568/1986, de 28 de 
novembre,  
 
HE RESOLT:  
 
PRIMER.- Cessar com a quart tinent d’alcalde a S. Sa. Jaume Rutllant Casas, que 
continuarà formant part de la Junta de Govern Local. 
 
SEGON. Nomenar S. Sa. Alexandra Castro Bayona com a quarta tinenta d’alcalde i 
mantenir també la seva continuïtat en la Junta de Govern Local.  
 
TERCER- El contingut dels dos primers punts d’aquest acord entraran en vigor el 
mateix dia de la seva signatura i serà publicat 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. Produiran efectes jurídics fins que l'Alcalde 
no el revoqui o no es produeixi el nomenament d'un nou Alcalde 



 
 
 
 
QUART. En concordança a les designacions efectuades, modificar el règim retributiu 
de la Sra. Castro i del Sr. Rutllant, que quedarà de la manera següent: 
 
 

• Sra. ALEXANDRA CASTRO BAYONA dedicació exclusiva a l’Ajuntament com 
a tinenta d’alcalde, amb una retribució mensual bruta de 4.108,06 €, en les 
condicions previstes en el vigent cartipàs municipal. 

• Sr. JAUME RUTLLANT CASAS, dedicació exclusiva a l’Ajuntament com a 
regidor amb responsabilitat de govern, amb una retribució mensual bruta de 
3.513,82 €, en les condicions previstes en el vigent cartipàs municipal. 

 
Aquest canvi de retribucions també entrarà en vigor amb efectes econòmics i 
administratius des del dia 19 de juny de 2020.  
 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als regidors i regidores afectats, a la Secretaria, la 
Intervenció i la Tresoreria i a totes les àrees administratives i organitzatives de 
l'Ajuntament als efectes legals oportuns. 
 
SISÈ.- Donar compte al Ple del contingut d’aquest Decret en la primera sessió que se 
celebri, pel seu coneixement i efectes. 
  
Ho mana i signo el M.I. Sr. Alcalde en el lloc i data indicats. 
 
                                                                                             En dono fe 
                                                                                             El secretari general, 
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