
 

Codi segur de verificació: a08adb07-225e-4c4a-bca5-6526b11907b9 
 

 
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04 

www.molletvalles.c at – ajuntament@molletvalles.cat 
 
 

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva 
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de 
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de 

l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).  
 

 

 
 

 

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

 

X2022020757/RA012022003870 

SERVEI: ASSESSORIA JURÍDICA I COMPLIANCE 
 

 
 

Mitjançant Decret de l’Alcaldia 202201002079, de data 13 de juny de 2022, vaig 
nomenar tinents d’alcaldessa diferents regidors i regidores. 
 

Atès que, fruit dels canvis que s’han produït en el marc de govern d’aquesta ciutat i amb 
la finalitat d’evitar una dispersió de resolucions, resulta aconsellable deixar sense 

efectes l’anterior i dictar-ne una de nova que reculli la nova composició de la Junta de 
Govern Local. 
 

Atès que, segons els que estableix l’article 17.1 del Reglament orgànic municipal, les 
tinències d’alcaldia, òrgans unipersonals, són nomenades per l’Alcaldia, d’entre els 
regidors membres de la Junta de Govern Local, mitjançant decret, del qual se n’ha de 

donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri.  
 

Ateses les facultats que atribueix a les tinències d’alcaldia l’article 18 del Reglament 
orgànic municipal.  
 

Atès l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern.  
 

 
  

HE RESOLT 
 
 

1. Deixar sense efecte el Decret de l’Alcaldia 202201002079, de data 13 de juny de 
2022. 

 
2. Nomenar tinents d’alcalde, per l’ordre que s’expressa, als següents regidors i 
 regidores membres de la Junta de Govern Local:  

 
 1r tinent d’alcaldessa: Raúl Broto Cervera  
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 2a tinent d’alcaldessa: Nuria Muñoz Herrera 

 3a tinent d’alcaldessa: Mercè Pérez Piedrafita  
 4a tinent d’alcaldessa: Ana María Díaz Aranda  
 5è tinent d’alcaldessa: Josep Monràs i Galindo 

6è tinent d’alcaldessa: Alberto Murillo Solís 
7è tinent d’alcaldessa: Juan José Baños González 

8è tinent d’alcaldessa: Juan Ignacio Torrecilla Benítez  
 
3. Publicar aquesta resolució en el butlletí oficial de la província i difondre-la, d’acord 

amb el principi de transparència, per mitjà de la seva publicació actualitzada i 
permanent en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.  

 

4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri. 
 

 
 
 

 
 

Signat electrònicament a Mollet del Vallès, 
[Firma01-01] [firma] 

 

 
 

 
[Firma02-01] 
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