Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

TÍTOL ANUNCI:
Substitució Regidora en situació d'incapacitat laboral transitòria, conferint
temporalment delegació d'àrea, presidència comissió informativa i delegacions
especials en d'altres regidors.
L’ Alcalde-President, amb data 24 de juny de 2016, ha dictat Resolució de l’
Alcaldia núm. 224, la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER: Revocar les delegacions conferides en favor de la Regidora Remei
Torrent Ortizà.
SEGON: Conferir Delegació d’ Àrea de Govern de Cultura en el nou membre
de la Junta de Govern Local, Sr. José Manuel Tarazona Jurado.
TERCER: Delegar en el nou Regidor de l’Àrea de Cultura, Sr. José Manuel
Tarazona Jurado, la incoació, tramitació i facultat de resoldre i dictar tots els actes
administratius que afecten tercers en els assumptes següents:
1. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals, propis del seu
àmbit funcional.
2. Expedients en matèria d’ús d’espais culturals.
3. Contractes privats en matèria artística i cultural.
4. Expedients en matèria d’ensenyament i absentisme escolar.
5. Sol·licitud i tramitació de subvencions en el seu àmbit funcional.
6. Atorgament, en el seu àmbit funcional, de les llicències, llevat que les lleis
sectorials ho atribuïsquen expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
7. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament, en el
seu àmbit funcional.
QUART: Delegar la Presidència titular de la Comissió Informativa Permanent
de Cultura en el nou Regidor-delegat d’ Àrea, Sr. José Manuel Tarazona Jurado.
CINQUÉ: Conferir les delegacions especials que a continuació s’ indiquen en
favor dels regidors i regidores que així mateix s’especifica:
* Sr. Guillermo Sampedro Ruiz: Esports.
* Sr. José Manuel Tarazona Jurado:
- Majors.
- Cultura Popular.
* Sra. María Dolores Giménez Garcia: Igualtat.
SISÉ: La delegació d’Àrea de Govern compren la direcció i gestió dels
assumptes inclosos en les esmentades àrees i la supervisió de l’actuació dels regidors
amb delegacions especials, a més de la facultat de dictar actes administratius que
afecten tercers en les matèries expressades en l’ apartat tercer de la present resolució.
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SETÉ: Les delegacions especials conferides comprenen la facultat de direcció
interna i gestió de l’àrea en general, o del servei de què es tracte respectivament, exclosa
la facultat de dictar actes administratius que afecten tercers.
VUITÉ: Els Regidors delegats i Regidores delegades respondran de la seua
gestió directament davant de l’ Alcalde.
NOVÉ: Les delegacions requeriran per a la seua eficàcia l’acceptació per part
dels Regidors o Regidores delegats/des, i s’entendran acceptades tàcitament si en el
terme de tres dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació no hi presenten davant
de l’Alcalde renúncia expressa.
DESÉ: En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels
regidors i regidores delegats/des, aquesta Alcaldia assumirà, directament i
automàticament les competències delegades, com a titular de la competència originària,
s’entendrà a aquests efectes exercitada la potestat d’ avocació basant-se en la present
resolució, sense necessitat una nova resolució expressa en aquest sentit.
ONZÉ: Notificar la present resolució als interessats i interessades i publicar-la
en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el Butlletí d’Informació Municipal;
donant compte d’aquesta resolució al Ple en la pròxima sessió que se celebre, per
acomplir allò que s’ha previst per 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.”
El que es fa públic per a general coneixement.
Sagunt, a 27 de juny de 2016.
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Francesc Fernández Carrasco
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