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DECRET 

Assumpte: Nomenament Tinents d'Alcalde 

Òrgan: Secretaria General 

 

 
Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals celebrades el dia 26 
de maig de 2019 es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal i, en 
particular, a la designació dels Tinents d'Alcalde. 
 
La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Base de Règim Local, en el seu article 21.2 atribueix 
a l'Alcaldia el nomenament dels Tinents d'Alcalde, i en el seu article 23.3 expressa que aquest 
nomenament ha de recaure en membres de la Junta de Govern Local. 
 
L'article 46 del ROF determina que el nombre de Tinents d'Alcalde no podrà excedir del 
nombre de membres de la Junta de Govern Local. 
 
En compliment d'aquests preceptes i en ús de les atribucions conferides per la legislació 
vigent,  RESOLC: 
 
Primer.-  Nomenar Tinents d'Alcalde per l'ordre que tot seguit es relaciona, els següents 
Regidors i Regidores: 
 
1r.   Tinent d'Alcalde - JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA 
2n.  Tinent d'Alcalde - SERGIO MORALES DIAZ 
3r.   Tinent d'Alcalde - LAURA SEIJÓ ELVIRA 
4t.   Tinent d'Alcalde - NURIA MORENO ROMERO 
5è.  Tinent d'Alcalde - MIQUEL ANGEL VADELL TORRES 
6è.  Tinent d'Alcalde - MARIA LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS 
7è.  Tinent d'Alcalde - ELIZABET RUIZ MORENO 
8è.  Tinent d'Alcalde - ANNA VILLARREAL PASCUAL 
 
 
Segon.-  Els Tinents d'Alcalde, pel seu ordre, substituiran l'Alcalde en els casos de vacant, 
absència o malaltia d'aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i 
essent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució. També exerciran les 
atribucions que l'Alcaldia els confereixi, mitjançant les oportunes resolucions. 
 
Tercer.-  Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri i particularment a tots els Regidors afectats pel seu contingut i publicar-lo en el BOP. 

 
 

L'Alcalde 

David Bote Paz 

En dono fe,  

El Secretari General 

Manuel Monfort Pastor 
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