Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

TÍTOL ANUNCI: Nomenament membre de la Junta de Govern Local a D. Josep
María Gil Alcamí.
L’ Alcalde-President, amb data vint-i-set de setembre de dos mil dèsset, ha dictat
Resolució de l’Alcaldia núm. 651, la part dispositiva de la qual és del següent tenor
literal:
“Resultant què amb data 26 de setembre del 2017, Sra. Maria Teresa Garcia
Muñoz presentà escrit de renúncia a la seua condició de Regidora, que va fer-se
efectiva davant el Ple de la Corporació Municipal en sessió ordinària celebrada el
mateix dia. Òrgan que va prendre coneixement de la dita renúncia per al compliment d’
allò previst en la legislació vigent.
Resultant què, la Sra. Garcia era fins ahir membre de la Junta de Govern Local i
Primera Tinent d’ Alcalde d’ aquest Excm. Ajuntament. Càrrecs que queden ara vacants
davant la seua renúncia com a Regidora.
Considerant que, l’article 23.1 de la Llei 7/85, de la LBRL regula la composició
de la Junta de Govern Local establint que “s’integra per l’ Alcalde i un nombre de
regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement
per aquell, donant compte al Ple”, la qual cosa així mateix determina l’article 37 del
vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM) d’aquest Ajuntament.
Considerant que, segons el que preveu l’article 20.1 de la LBRL, els Tinents
d’Alcalde existeixen en tots els ajuntaments, i és competència d’aquesta Alcaldia el seu
nomenament, en establir l’article 23.3 de la precitada Llei que: “Els Tinents d’ Alcalde
substitueixen, per l’ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o
malaltia, l’ Alcalde, seran lliurement designats i remoguts per aquest d’entre els
membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existisca, d’entre els regidors.”
Considerant que, l’art. 32.1 del vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM)
estableix que l’ Alcalde nomenarà i separarà d’entre els regidors membres de la Junta de
Govern Local els Tinents d’ Alcalde que, com a col·laboradors directes i permanents, el
substituiran per ordre de nomenament, en cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol
altre impediment conforme a les disposicions contingudes en tal reglament.
Considerant que, de conformitat amb el que establix l'article 9.6 de la Llei 40/15,
d’ 1 d’ octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la delegació de competències serà
revocable en qualsevol moment per l' òrgan que l'haguera conferit.
Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC:
PRIMER: Nomenar el Regidor Sr. Josep Maria Gil Alcamí com a membre de la
Junta de Govern Local d’ aquest municipi.
SEGON: Nomenar el Regidor Sr. Josep Maria Gil Alcamí Primer Tinent d’
Alcalde.
TERCER: Notificar la present resolució a tots els regidors i regidores
afectats/des.
QUART: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el
Butlletí d’Informació Municipal.
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CINQUÉ: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la pròxima sessió
extraordinària que celebre, per a complir el que preveu l’article 38 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals.”
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Sagunt, dia 28 de setembre de 2017.
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Sgt.: J. Francesc Fernàndez i Carrasco.
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