Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

TÍTOL ANUNCI: Delegació signatura acte alçament d’actes “línia mixta aerosubterrània a 20 kv. en partides de Gausa i Pla del Bou, terme municipal de Sagunt.
74/18-C.”.
L’ Alcalde-President, amb data 1 de juny del 2018, ha dictat Resolució núm. 318, la
part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER: Delegar en el Cinqué Tinent d’ Alcalde Sr. Sergio Moreno Montañez,
Regidor-delegat de l’ Àrea d’ Administració Local i Transparència (Àrea dins de l’ àmbit de
supervisió de la qual es troba la Delegació de Patrimoni Municipal), totes les facultats
delegables d’ aquest Alcalde per a l’ assistència el dia 5 de juny del 2018 a l’ acte que tindrà
lloc a les 9,30 hores en la seu de la Corporació -com a punt de reunió-, per tal de
complimentar l’ Acta d’ Alçament prèvia a l’ Ocupació, i si procedeix, el de la d’ ocupació
definitiva de la finca: 0 (Polígon 81, parcel.la 9038); 3 (Polígon 81, parcel.la 220); 6
(Polígon 44 i 81, parcel.la 9118 i 9033; i 8 (Polígon 44, parcel.la 9104); afectades pel
projecte “Línia mixta aeri-subterrània a 20Kv en partides Gausa i Pla del Bou en el terme
municipal de Sagunt”.
SEGÓN: Aquesta delegació comprén la capacitat de firma i de dictar, en el seu cas, l’
acte o actes administratius que afecten a tercers que s’en deriven.
TERCER: Notificar la present resolució personalment als interessats i interessades.
QUART: Donar compte de la present resolució al Ple Corporatiu en la propera sessió
que celebre.
CINQUÉ: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el Butlletí
d’Informació Municipal.”
El que es fa públic per a general coneixement.
Sagunt, a 1 de juny del 2018.
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Sgt.: Francesc Fernández i Carrasco.
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