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Per tal de donar compliment al que s’estableix a l’article 44 del RD 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, es fa públic pel seu general coneixement, que pel senyor
Alcalde s’ha resolt el que tot seguit es transcriu:
“PRIMER. Nomenar membres de la junta de govern local d’aquest aju ntament

els regidors i les regidores següents:

SEGON. 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. Sixte Melchor Giménez, primer tinent d’alcalde
Sr. Julio Roca Font, segon tinent d’alcalde
Sra. Montserrat Pineda Giménez, tercera tinenta d’alcalde
Sra. Maria Rodríguez Grau, quarta tinenta d’alcalde
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde, per a suspendre i alterar les sessions de la
Junta de Govern Local, com a conseqüència dels períodes vacacionals, quan
això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar
o avançar la celebració de les sessions ordinàries, dins la mateixa setmana de
la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu.
QUART. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es
dugui a terme.
CINQUÈ. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de
l’endemà de la seva signatura”
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