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Administració Local

2015-07813
Ajuntament de Calafell

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

Mitjançant aquest anunci es fa públic que l’alcalde, senyor Ramon Ferré Solé, en data 22 de juny de 2015, ha dictat 
la Resolució núm. 2670 amb la següent part resolutiva:

1. Designar els membres, que han de constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter 
resolutori, sota la presidència d’aquesta Alcaldia, següents:
Sr. Josep Parera Ribell 
Sra. Teresa Gonzàlez Santiago
Sra. Maria Elena Rubio Pérez
Sr. Adrià Ignasi Seras Viola

2. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit es relacionen, d’entre 
els membres de la Junta de Govern Local:
Sr. Josep Parera Ribell, primer tinent d’alcalde
Sra. Teresa Gonzàlez Santiago, segona tinenta d’alcalde
Sra. Maria Elena Rubio Pérez, tercera tinenta d’alcalde
Sr. Adrià Ignasi Seras Viola, quart tinent d’alcalde

3. Correspondrà als tinents d’alcalde substituir, pel seu ordre de nomenament, a aquesta Alcaldia en l’exercici de les 
seves atribucions en els supòsits legalment previstos.

4. Tot el que fa referència a la Junta de Govern, queda condicionat a la creació de la Junta de Govern Local per part 
del Ple de la Corporació.

5. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona i en el Taulell d’anuncis de la 
Corporació i en la seu electrònica de l’Ajuntament, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de 
l’endemà de la seva signatura.

7. Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats, a fi  de que prestin si escau l’acceptació 
de tals càrrecs, amb l’advertiment de que es considerarà que s’ha acceptat tàcitament el càrrec, si en el termini de 
tres dies hàbils no manifesta per escrit la seva oposició al mateix, i que la condició de tinent d’alcalde es perd, a 
més de pel cessament, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la 
Junta de Govern Local.

El secretari accidental, Carlos Badel Domingo.
Calafell, 21 de juliol de 2015.
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