Unitat: Secretaria General

Assumpte: Nomenament dels membres de la Junta de Govern.

DECRET D'ALCALDIA
Constituïda la nova Corporació Municipal en la sessió plenària celebrada el dia 15 de
juny del 2019 i elegida l'alcaldessa, procedeix dictar els actes i adoptar els acords
necessaris per a la configuració de l'organització municipal.

Atés que, de conformitat amb el que disposa l'article 126.1 de la LRBRL i 16.1 del
Reglament Orgànic del Govern i de l'Administració Municipal (ROGA), la Junta de
Govern Local és l'òrgan que, sota la presidència de l'alcalde, col·labora de forma
col·legiada en la funció de direcció política que a aquest correspon i exerceix les
funcions executives i administratives que s'assenyalen en l'article 127 de la LRBRL.
Atés que, segons estableix l’article 126.2 de la LRBRL i 17.1 i 3 del 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,
exclòs 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.
Atés que en l'Ajuntament de Gandia la Junta de Govern Local es denomina “Junta de
Govern de la Ciutat de Gandia”, tal i com prescriu l’article 16.2 del ROGA.
Vistos els preceptes esmentats i la resta d'aplicació general, continguts en la LRBRL
(arts. 126 i 127) i en el ROGA, Títol III arts. 16 a 33.
RESOLC
PRIMER.- Determinar que la Junta de Govern Local de la Ciutat de Gandia estarà
integrada per l'alcaldessa i huit membres més.
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Atés que en aquest règim, la Junta de Govern Local es configura com un òrgan
col·legiat de naturalesa executiva, amb competències pròpies que la diferencien del
règim general.

Número: 2019-4189 Fecha: 18/06/2019

Per mitjà de la Llei 5/2010, de 28 de maig, de la Generalitat (publicada en el DOCV
núm. 6281, de data 3/06/2010), s'establix l'aplicació, al municipi de Gandia, del Règim
d'Organització dels Municipis de Gran Població, regulat en el títol X de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).

DECRET

Francisco Rius Mestre (2 de 2)
El titular actal. de l'Òrgan de suport de la JGCG (decret 3174
de 28/05/2018)
Fecha Firma: 18/06/2019
HASH: ec4afb1271ec179a7c261f37c2a6a703

Diana Morant Ripoll (1 de 2)
Alcaldessa
Fecha Firma: 18/06/2019
HASH: 84b78b4c17054c68524e7769491375c4

Expedient: Organització municipal 2019-2023. Junta de Govern de la Ciutat de Gandia. Exp. 14859/19

SEGON-. Nomenar els membres corporatius següents per a formar part de la Junta de
Govern de la Ciutat de Gandia, la composició de la qual és la següent:
Presidenta: Sra. Diana Morant Ripoll.
Vocals:
Sr. Josep Alandete Mayor.
Sr. José Manuel Prieto Part, que exercirà les funcions de regidor secretari titular de la
Junta de Govern.
Sra. Carmen Vicenta Fuster Mollá.
Sra. Alícia Izquierdo Sesé.
Sra. Liduvina Gil Climent (regidora secretària suplent 2a Junta de Govern).
Sr. Ferran Martínez Mendoza (regidor secretari suplent 3r Junta de Govern).
Sr. Nahuel González López (regidor secretari suplent 1r Junta de Govern).

QUART.- Donar compte d'aquest decret a la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia i
al Ple de l'Ajuntament, comunicar-ne als regidors nomenats 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.

DECRET

TERCER.- El nomenament dels membres de la Junta de Govern Local serà efectiu
des del dia de hui, sense perjudici de la seua publicació preceptiva en el BOP.
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Sr. Vicent Mascarell Tarrazona.
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