A J U N TA M E N T
DE

DECRET D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL: NOMENAMENT TINENTS ALCALDE,
MEMBRES JUNTA DE GOVERN LOCAL, DELEGACIONS D’ALCALDIA
Sr. Alfred Remolar Franch, alcalde president de l'Ajuntament de Betxí (Castelló).

Considerant que la situació actual de les distintes persones que componen la
corporació municipal així com les necessitats derivades de la realitat de la corporació
fan aconsellable la reorganització de la Corporació en relació a la composició dels
membres de la Junta de Govern Local i designació de les tinències d’alcaldia.
Considerant que els tinents d'alcalde i la Junta de Govern Local són òrgans necessaris
de l'organització municipal en aquest Ajuntament, segons determinen l'article 20.1.a) i
b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), i
l'article 35.2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals
(ROFRJ).
Considerant que conforme a l'article 23.2 LBRL la inicial competència de la Junta de
Govern Local consisteix en l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seues
atribucions sense perjudici del que li delegue l'alcaldia o un altre òrgan municipal o li
atribuïsquen les Lleis.
Considerant que l'article 125.a) ROFRJ declara a l'alcalde president nat de totes les
comissions informatives, i possibilita la delegació de la presidència efectiva en
qualsevol membre de la Corporació, a proposta de la pròpia comissió, després de la
corresponent elecció efectuada en el seu si.
Considerant que les atribucions de l'alcaldia vénen determinades en l'article 21.1
LRBRL, en l'article 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 21 d'abril, pel qual

Codi Validació: 5P2QL4Y6DW3LL2YWQJFSSSWEH | Verificació: https://betxi.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

-

Decret d’alcaldia 2019-0812, de 2 de juliol, sobre delegacions.
Decret d’alcaldia 2019-0813, de 2 de juliol, sobre nomenament de tinències
d’alcaldia.
Decret d’alcaldia 2019-0814, de 2 de juliol, de nomenament dels membres de la
Junta de Govern Local.

Número: 2020-1153 Data: 12/11/2020

Celebrades les eleccions locals convocades a través del Reial decret 209/2019, d'1
d'abril, pel qual es convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla
per al 26 de maig de 2019 i constituït l’Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia
15 de juny, es procedeix realitzar la organització municipal a través de les següents
resolucions:
-

Marc Palomero Llopis ( 2 de 2 )
Secretari
Data Signatura : 12/11/2020
HASH: cbb9a66cea88cc7756b52761ec576964

1106/2020
Organització municipal: tinences d’alcaldia, membres de la Junta de
govern i delegacions de l’alcaldia

DECRET

Alfred Remolar Franch ( 1 de 2 )
Alcalde president
Data Signatura : 12/11/2020
HASH: a6c82873284684f4a863f0fafc337d95

Exp.:
Assumpte:

BETXÍ

A J U N TA M E N T
DE

BETXÍ

s'aprova el Text refós de Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, i en
l'article 41 del ROFRJ, a més de les normes contingudes en la legislació sectorial.
Vist que a fi d'atendre les necessitats municipals i agilitzar la tramitació dels distints
expedients administratius és voluntat d'aquesta alcaldia delegar en la Junta de Govern
Local, així com també en els tinents d'alcalde i regidors, determinades atribucions que
la Llei configura com delegables.
Considerant els articles 21.3 LBRL, 43; 44; 53.2 i 3 i 114.3 ROFRJ, que determinen les
atribucions de l'alcaldia que poden ser objecte de delegació, la forma d'efectuar-la tant
en la Junta de Govern Local com en els tinents d'alcalde i regidors, així com també la
possibilitat de la seua revocació.

En Salvador Rius Castellano
En Raül Soria García
Na Nuria Meneu Nebot
Na Yolanda Milla Alcalà

Segon. Nomenar tinents d'alcalde als següents regidors i regidores integrants de la Junta
de Govern Local:
1.
2.
3.
4.

Tinència d’alcaldia: En Salvador Rius Castellano
Tinència d’alcaldia: En Raül Soria García
Tinència d’alcaldia: Na Nuria Meneu Nebot
Tinència d’alcaldia: Na Yolanda Milla Alcalà

Quan aquesta alcaldia haja d'absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançant
decret, la duració de la seua absència, designant al tinent d'alcalde que haja d'assumir
les seues competències.
De no efectuar-se aquesta designació de forma expressa, aquesta alcaldia serà
substituïda pel primer tinent d'alcalde i, en defecte d'això, per qualsevol dels altres
tinents d'alcalde per ordre de nomenament i que es troben presents, els qui hauran de
donar compte d'aquesta circumstància a la resta de la corporació, sense que durant el
mateix dia puga actuar com a alcalde accidental més d'un d'ells.
Notificar la present resolució a les persones designades a fi que presten en el seu cas
l'acceptació de tals càrrecs.
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DECRET

Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local, que es reunirà en sessió
ordinària els dijous alterns a les 08.30 hores, llevat que es tracte d'un dia inhàbil, i en
aquest cas es traslladarà la sessió al següent dia hàbil a la mateixa hora, als regidors i
regidores següents:

Número: 2020-1153 Data: 12/11/2020

RESOLC:

A J U N TA M E N T
DE

BETXÍ

Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent al de la data de la
present resolució.

b)

Les següents atribucions que per la present resolució li queden delegades:
1. Concertar operacions de tresoreria atribuïts a l'alcaldia per les disposicions
legals vigents.
2. Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i
per als concursos de provisió de llocs de treball.
3. Les següents contractacions competència de l'alcaldia: els contractes d'obra de
valor estimat igual o superior a 40.000 euros, i de serveis i subministrament
l'import del qual resulte superior als 15.000 euros/anuals.
4. L'adquisició de béns i drets competència de l'alcaldia.
5. Concedir i denegar llicències ambientals.
6. Concedir i denegar llicències d’obres i usos provisionals quan estiguen
permeses per la legislació vigent.
7. Declarar la caducitat de llicències, concedides per la Junta de Govern Local, a
què fa referència el punt anterior.
8. Clausurar establiments i instal·lacions sense llicència o sense ajustar-se a la
concedida.
9. Autoritzar les llicències d'autotaxi i la resta d'actes administratius relacionats
amb aquest servei públic prestat per particulars.
10. L'aprovació de convenis de col·laboració amb altres entitats que siguen
competència d’alcaldia.
11. Sancionar les faltes de desobediència a la seua autoritat o per infracció de les
ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estiga
atribuïda a altres òrgans.
12. Aprovar els procediments administratius que es tramiten per mitjans electrònics
(art. 14 ordenança reguladora de l’administració electrònica).
13. Aprovar la documentació d’impuls d’administració electrònica i, en particular: el
document de política de seguretat de la informació (article 11 RD 3/2010),
document de política d'identificació i signatura electrònica (article 18 RD
4/2010), document de política de gestió documental i arxiu electrònic (article 21
RD 4/2010), document de protocols / procediments de digitalització, document
de protocols / procediments de el cicle de vida de documents i expedients
electrònics, document de política de segellat de temps, qualsevol altre que
s'estime necessari per a la millor cobertura legal del desenvolupament del
procediment electrònic local.
14. Aprovar projectes d’organització municipal.
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L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions.
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a)

DECRET

Tercer. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions de l'alcaldia:

A J U N TA M E N T
DE

BETXÍ

15. Prendre raó de les resolucions judicials i ordenar la seua execució, en el seu
cas.
16. Incoació i resolució d’expedients de Responsabilitat Patrimonial.
17. La competència per la que s’ostenta la condició d’òrgan ambiental i territorial
municipal.
Quart. Respectar les delegacions d’alcaldia atorgades per Decret d’alcaldia
2019-0812, de 2 de juliol, sobre delegacions a altres regidors.

Esta delegació faculta a tots els regidors i regidores a autoritzar matrimonis civils,
sense que en una mateixa cerimònia puga intervindré més d’un d’ells. A estos efectes
la coordinació per a la designació del regidor actuant es realitzarà pels serveis
administratius del jutjat de pau.

Setè. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d'Anuncis municipal i difondre el contingut d'aquest acord, de conformitat amb el
principi de transparència, mitjançant la seua publicació actualitzada i permanent en la
seu electrònica municipal, en compliment del que es disposa en els articles 5 i
següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència,
Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

DECRET

Sisè. Notificar la present resolució a les persones interessades i a les dependències
municipals.

Número: 2020-1153 Data: 12/11/2020

Cinquè.- Delegar de forma indistinta en tots els regidors d’este ajuntament, les
competències que l’article 51.1 del Codi Civil atorga a esta alcaldia per a autoritzar els
matrimonis civils que es celebren en este terme municipal.

Ho mana i firma l’alcalde, Sr. Alfred Remolar Franch, del que el secretari de la
Corporació en pren raó als únics efectes de garantir la seua integritat i autenticitat
prèvia transcripció al llibre de resolucions, d’acord amb el que disposa l’article 3.2 e)
del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

L'alcalde
Alfred Remolar Franch

Betxí, document signat electrònicament al marge.

El secretari
Marc Palomero Llopis
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Vuitè. Donar compte de la present resolució al Ple de l'Ajuntament.

