Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

TÍTOL ANUNCI: Nomenament Sra. Roser Maestro Moliner com a Vicepresidenta
de la Societat Anònima de Gestió de Sagunt.
L’ Alcalde-President, amb data vint-i-set de setembre de dos mil dèsset, ha dictat
Resolució de l’Alcaldia núm. 659, la part dispositiva de la qual és del següent tenor
literal:
“Resultant què amb data 26 de setembre del 2017, Sra. Maria Teresa Garcia
Muñoz presentà escrit de renúncia a la seua condició de Regidora, que va fer-se efectiva
davant el Ple de la Corporació Municipal en sessió ordinària celebrada el mateix dia.
Òrgan que va prendre coneixement de la dita renúncia per al compliment d’ allò previst
en la legislació vigent.
Resultant què, la Sra. Garcia era fins ahir Vicepresidenta del Consell
d’Administració de la Societat Anònima de Gestió de Sagunt.
Considerant què, a l’ article 15.2 de los vigents estatuts de la precitada mercantil,
aprovats en sessió extraordinària de la seua Junta General celebrada el dia 11 de maig
del 2009, s’ estableix que “l’ Alcalde serà el President nat del Consell d’ Administració
i un Tinent d’ Alcalde o Regidor Delegat, nomenat per aquell, serà el Vicepresident”.
D’acord amb el que disposa l’art. 23.4 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, l’ Alcalde pot delegar l’exercici de determinades
atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, sense perjudici de les
delegacions especials que per a comeses específiques puga realitzar en favor de
qualsevol dels regidors encara que no pertangueren a aquella.
Atés el que preveuen els articles 28, 66, 67 i 68 del vigent Reglament Orgànic
Municipal (ROM) en relació a les Delegacions de l’Alcaldia i, en concret, als regidorsdelegats.
Considerant que, de conformitat amb el que establix l'article 9.6 de la Llei 40/15,
d’ 1 d’ octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la delegació de competències serà
revocable en qualsevol moment per l' òrgan que l'haguera conferit.
Per tot això, com a Alcalde i President del Consell d’ Administració de la
Societat Anònima de Gestió de Sagunt, fent ús de les atribucions que m’atorga la
legislació vigent, RESOLC:
PRIMER: Nomenar Vicepresidenta del Consell d’ Administració de la Societat
Anònima de Gestió de Sagunt a la Tinent d’ Alcalde i Regidora Delegada, Sra. Roser
Maestro Moliner.
SEGON: La Vicepresidenta tindrà totes les facultats que li atribueixen els
corresponents estatuts de la dita societat.
TERCER: Notificar la present resolució personalment a la interessada.
QUART: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el
Butlletí d’Informació Municipal.
CINQUÉ: Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’ Ajuntament i a la Junta
General de la Societat Anònima de Gestió.”
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
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Sagunt, dia 29 de setembre de 2017.
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Sgt.: J. Francesc Fernàndez i Carrasco.

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ MUNICIPAL (BIM).-

