D E C R E T 2015001138.- A Santa Perpètua de Mogoda, 13 de juny de 2015.
Atès allò que disposen els articles 25 i següents del Reglament Orgànic Municipal en
relació al nomenament dels Tinents/es d'Alcaldia i composició de la Junta de Govern Local i en
exercici de les facultats que m'atorga l'article 53 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
R E S O L C:
1r. Nomenar Tinents/es d'Alcaldia d'aquest Ajuntament, els Regidors/res que s'indiquen a
continuació:
- 1r Tinent d'Alcaldia, Joan Alcántara Soler.
- 2n Tinent d'Alcaldia, Víctor Rodríguez Sáenz.
- 3r Tinent d'Alcaldia, Albert Ortiz Biarge.
- 4a Tinenta d’Alcaldia, Neus Garcia Ribas.
- 5è Tinenta d’Alcaldia, Carme Aguirre Ordóñez
Correspon als Tinents/es d'Alcaldia substituir en la totalitat de les funcions i per l'ordre del
seu nomenament a l'Alcalde/ssa, en els casos d'absència, malaltia o impediment que
l'impossibiliti per a l'exercici de les seves funcions, així com de realitzar les funcions de
l'Alcalde/ssa en el supòsit de vacant en l'Alcaldia, fins que en prengui possessió el nou Alcalde
o nova Alcaldessa.
En els casos d'absència, malaltia o impediment, les funcions de l'Alcalde/ssa no podran
ser assumides pel Tinent/a d'Alcaldia que correspongui, sense delegació expressa.
No obstant, quan l'Alcalde/ssa s'absenti del terme municipal per més de 24 hores, sense
haver conferit la delegació, o quan per causa imprevista li hagués estat impossible d'atorgar-la,
el/la substituirà en la totalitat de les seves funcions el Tinent o la Tinenta d'Alcaldia que
correspongui, que en donarà compte a la resta de la Corporació.
En els supòsits de substitució de l'Alcalde/ssa, per raons d'absència o malaltia, el Tinent o
la Tinenta d'Alcaldia que n’assumeixi les funcions no podrà revocar les delegacions que hagués
atorgat l'Alcalde/ssa.
2n. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes.
Ho decreta i signa l’Alcaldessa, Isabel Garcia Ripoll, i com a Secretari i als efectes
exclusius de l'exercici de la funció de fe pública certifico.
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