
 

Unitat: Secretaria General
Assumpte: Nomenament dels Tinents d’Alcalde.

DECRET D'ALCALDIA

Constituïda la nova Corporació Municipal en la sessió plenària celebrada el dia 13 de 
juny de 2015 i  elegida l’alcaldessa,  procedeix dictar  els actes i  adoptar els acords 
necessaris per a la configuració de l'organització municipal.

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'estableix  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).

Atés que, de conformitat amb el que disposa l'art. 20.1.a), en relació amb el 125 de la 
LRBRL i 34 del Reglament Orgànic del Govern i l’Administració Municipal (ROGA), els 
tinents  d’alcalde  integren  l’organització  necessària  de  les  entitats  locals.  L’alcalde 
podrà nomenar entre els regidors que formen part de la Junta de Govern els tinents 
d’alcalde, els quals el substituiran, per l’ordre del seu nomenament, en els casos de 
vacant, absència o malaltia.

Atés que els tinents d’alcalde exerciran les competències que els deleguen l’alcalde o 
la Junta de Govern i  podran ostentar o no la titularitat  d’un àrea de govern. En el 
primer cas ostentaran, a més, la condició de regidors de govern.

Atés que el nombre de tinents d'alcalde no pot excedir del nombre de membres de la 
Junta de Govern Local,  per disposició de l'art.  22 del  Text  Refós de Règim Local, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL).

Vistos els preceptes esmentats i la resta d'aplicació general, continguts en la LRBRL 
(art. 125) i en el ROGA, Títol IV, Capítol I art. 34.

RESOLC

PRIMER. Nomenar  tinents  i  tinentes  d'alcaldia  els  regidors  i  regidores  següents, 
integrants de la Junta de Govern Local de la Ciutat de Gandia, per aquest ordre:

1r  - Lorena Milvaques Faus, amb la denominació de Vicealcaldessa.
2n - Miguel Ángel Picornell Canut.
3r  - Nahuel González López.
4t  - José Manuel Prieto Part.
5é - Laura Morant Peiró.
6é - Liduvina Gil Climent.

SEGON. El nomenament com a tinents i tinentes d'alcaldia serà efectiu des del dia de 
hui, sense perjudici de la publicació preceptiva en el BOP.

TERCER.  Donar  compte  d'aquest  decret  a  la  Junta  de  Govern  i  al  Ple  de  la 
Corporació, 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.

Gandia 2 de  juliol de 2015

       L’ALCALDESSA    EL SECRETARI GENERAL DEL PLE
             (R. Conselleria Presidència 13/12/12 DOCV 26/12/12)

     Diana Morant Ripoll       Lorenzo Pérez Sarrión

(Signat electrònicament segons codificació al marge)
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