Nº 205 - 08/07/2019 13:49
Ayuntamiento de Bellreguard
LIBRO DE DECRETOS

DECRET DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL I DELEGACIONS.
Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019 i havent-se
procedit el dia 15 de juny de 2019 a la constitució de la nova Corporació Local, en virtut del
que es disposa en els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i els articles 35.2 i 52 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
Vist que s’ha aprovat la constitució de la Junta de Govern Local en el plenari
extraòrdinari de data 3 de juliol de 2019.
RESOLC

Joan Marco i Pastor
Juanjo Giner Camarena
Marcos Haro Escribano
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PRIMER. Nomenar membres de la Junta de Govern Local als següents Regidors:

SEGON. Establir les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que tindran lloc
els dimecres, amb caràcter quinzenal, a les 19 hores, en el Saló de Juntes de l'Ajuntament.
TERCER. Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l'assistència permanent a
l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions, les següents competències que es deleguen tot
d’acord amb l’establert en l’article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de Règim Local.
Competències compreses en: article 21.1 g), 21.1.n), 21.1 o), 21.1 s).
Es delega, en part, la competència establerta en l’article 21.1 f). L’Alcalde ostentarà la
competència d’òrgan de contractació en els contractes menors, d’acord amb el que s’estableix
en l’article 118 de la LCSP, per raons d’eficiència administrativa. La resta de competències
establertes en l’article 21.1 f) es deleguen en la Junta de Govern Local.
QUART. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà
acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre el Resolució del nomenament

al Butlletí Oficial de la Província per a la seua publicació en aquest, igualment publicar el
Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici de la seua efectivitat des de
l'endemà de la signatura de la resolució per l'Alcalde.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest
Ajuntament https://plataforma.ipobles.es/tablon-web/bandejaAnuncios.htm?cid=1224
De igual manera estarà disponible en la web de transparència de l’Ajuntament de
Bellreguard,

tot

d’acord

amb

la

Llei

Valenciana

de

transparència

2/2015.

https://transparencia.bellreguard.net/
CINQUÈ. Donar trasllat a Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió

Ho mana i signa l’Alcalde, en Bellreguard a la data de la signatura electrònica.
L’Alcalde

Davant meu,
La Secretària.
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que se celebre.

Signat: Alexandre Ruiz Gadea

Signat: Mª Engracia García Madrid.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.

