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Resolució d’Alcaldia nº 639/11 
 
 
L’art. 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, organització municipal, establint el caràcter necessari de l’existència en 
tots els Ajuntaments de L’Alcalde, els Tinents d’Alcalde i el Ple i de la Junta de 
Govern Local en aquells municipis amb població superior als cinc mil habitants. 
 
Produïda la constitució del Ple de la Corporació i realitzada la designació de 
l’Alcaldia, procedeix establir composició de la Junta de Govern Local i la 
designació dels tinents d’Alcalde per completar l’organització municipal. Conforme 
a la normativa indicada (art. 23.1). La Junta de Govern Local s’integra per 
l’Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels 
mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple. 
 
Corresponent a esta Alcaldia el nomenament d’aquest òrgan de caràcter necessari, 
per la present i de conformitat amb el que es disposa en l’art. 23. de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril; art. 22 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
RESOLC: 
 
 

Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local als següents 
regidors: 
 

D. Francisco Antonio Comes Monmeneu 
Dª Maria Begoña Nieva Villamor 
D. Israel Alfonso Sargues 
Dª. Patricia Piqueres Alfonso 

 
Segon.- Correspondrà a la Junta de Govern Local, així integrada, i baix la 
presidència d’aquesta Alcaldia, l’assistència permanent a la mateixa en 
l’exercici de les seues atribucions, així com les que li delegue qualsevol 
òrgan municipal o expressament li atribueixen les lleis. 
 
Tercer.- Establecer las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, 
que tendrán lugar el primer y el tercer martes, no festivos, de cada mes, a 
las 14:00 horas, en la Sala de Juntas  del Ayuntamiento. Si es festivo, se 
podrá adelantar o retrasar la fecha sin que exceda de 7 días. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a les persones designades a fi que 
presten si escau l’acceptació de tals càrrecs. 
 
Quint.- Remetre anunci dels referits nomenaments per a la seua inserció 
en el Butlletí Oficial de la Província i publicar-los igualment en el Tauler 
d’anuncis municipal. 
 
Sext.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que 
es celebre. 
 
Sèptim.- Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent  a 
la data de la present resolució. 


