DECRET DE L’ALCALDIA

Atés que, de conformitat amb el que disposa l’article 126 de la LRBRL i 17 del
Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració Municipal (ROGA), correspon a
l’Alcaldia nomenar i separar lliurement els membres de la Junta de Govern Local, el
nombre dels quals no podrà excedir d’un terç del nombre legal de membres del Ple, a
més de l’Alcaldia. Així mateix i d’entre els membres de la Junta de Govern, l’Alcaldia
designarà el seu regidor secretari, el qual serà substituït, en els casos d’absència o
malaltia, pel regidor o regidora que determine l’Alcaldia.
I en l’exercici d’aquestes atribucions
RESOLC
PRIMER.- Modificar el Decret d’aquesta Alcaldia núm. 3604 de 17 de juny de 2015 en
el sentit de designar els membres següents de la Junta de Govern de la Ciutat de
Gandia que exerciran el càrrec de regidor/a secretari/ària suplent d’aquest òrgan:
- Sra. Laura Morant Peiró (1a suplent).
- Sra. Liduvina Gil Climent (2a suplent).
- Sr. Nahuel González López (3r suplent).
SEGON.- Com a conseqüència d’aquesta modificació, la composició de la Junta de
Govern de la Ciutat de Gandia queda configurada de la forma següent:
Presidenta: Sra. Diana Morant Ripoll.
Vocals:
Sra. Lorena Milvaques Faus.
Sr. Miguel Àngel Picornell Canut.
Sr. José Manuel Prieto Part, que exercirà les funcions de regidor secretari titular de
la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia.
Sra. Laura Morant Peiró (regidora secretària suplent 1a).
Sra. Liduvina Gil Climent (regidora secretària suplent 2a).
Sr. Nahuel González López (regidor secretari suplent 3r).
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Atesa la conveniència de designar un major nombre de regidors secretaris suplents de
la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per tal de garantir la celebració de les
sessions d’aquest òrgan col·legiat, davant el cas d’impossibilitat d’assistència dels
secretaris actualment designats.

Número : 2018-2072 Data : 29/03/2018

Mitjançant Decret d’aquesta Alcaldia núm. 3604 de data 17 de juny de 2015 (publicat
en el BOP núm. 130 de 9/07/2015), modificat per decret núm. 3842 de data 1 de juliol
de 2015 (publicat en el BOP núm. 143 de 28/07/2015), es van nomenar els membres
de la Junta de Govern Local, òrgan que, sota la presidència de l’Alcaldia, col·labora de
forma col·legiada en la funció de direcció política que correspon a aquesta i exerceix
les funcions executives i administratives que s’assenyalen en l’article 127 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
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Unitat: Secretaria General
Exp. Organització Municipal 2015-2019/Decrets nova legislatura/Junta de Govern.
Assumpte: Designació de membres de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia per a exercir les
funcions de regidor/a secretari/ària suplent d’aquest òrgan.

Sra. Alícia Izquierdo Sesé.
Sr. Xavier Josep Ródenas Mayor.
TERCER.- Publicar el present decret en el Butlletí Oficial de la Província, i donar-ne
compte a la Junta de Govern i al Ple de la Corporació en la primera sessió que
celebren, comunicar als regidors afectats, a la resta de membres corporatius i a les
direccions dels departaments municipals, perquè en prenguen coneixement i als
efectes procedents, i inserir en el tauler d’anuncis, en la intranet i en la web de
l’Ajuntament.
Gandia, 29 de març de 2018
L’ALCALDESSA

EL SECRETARI GENERAL ACCTAL.
DEL PLE
(Acord JGCG 26/02/2018)
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