Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

TÍTOL ANUNCI: Revocació delegacions especials i Presidència efectiva Comissió
Especial Platges en favor del Regidor Sr. José Vicente Muñoz Hoyas i atorgant
dites delegacions en favor de regidores
L’ Alcalde-President, amb data vint-i-huit de setembre de dos mil dèsset, ha
dictat Resolució de l’Alcaldia núm. 662, la part dispositiva de la qual és del següent
tenor literal:
“En virtut d’ allò que disposa l’art. 23.4 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, mitjançant resolució d’ aquesta Alcaldia
núm. 6 de data 12 de gener del 2017 s’ atorgaren delegacions genèriques i especials en
Regidores i Regidors de la Corporació, i, entre elles, es conferí en favor del Regidor
Sr. José Vicente Muñoz Hoyas les següents delegacions especials:
Noves Tecnologies.
Platges.
A més, mitjançant resolució núm. 8 de data 12 de gener del 2017 es delegà en el
Regidor Sr. José Vicente Muñoz Hoyas la Presidència de la Comissió Informativa
Especial sobre remodelació de les platges Port de Sagunt, Almardà i Corinto.
Resultant què, amb data 27 de setembre del 2017 (Núm. Registre d’ Entrada
47.396), el Portaveu del Grup Municipal EUPV ha presentat escrit comunicant l’
expulsió de dit grup del precitat Regidor; i donat que el vigent Pacte de Govern amb
aquesta Alcaldia ho és, entre d’ altres, amb el grup polític de referència.
Considerant 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
regidors-delegats.
Considerant que el vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM) al seu article
128 estableix que “L' Alcalde és el president nat de totes les comissions informatives i
podrà delegar les presidències entre els seus Regidors Delegats, així com als seus
suplents perquè ho substituïsquen en cas de vacant, absència o malaltia.”
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, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC:
PRIMER: Revocar totes les delegacions conferides en el Regidor Sr. José
Vicente Muñoz Hoyas atorgades per aquesta Alcaldia mitjançant resolucions anteriors.
SEGÓN: Conferir Delegació Especial per a la comesa específica de Noves
Tecnologies en favor de la Regidora Sra. Roser Maestro Moliner.
TERCER: Conferir Delegació Especial per a la comesa específica de Platges en
favor de la Regidora Sra. Mónica Caparrós Cano.
QUART: Delegar la Presidència efectiva de la Comissió Informativa Especial
sobre remodelació de les platges Port de Sagunt, Almardà i Corinto en la nova
Regidora-delegada de Platges, Sra. Mónica Caparrós Cano.
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CINQUÉ: 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.
SISÉ: Les Regidores delegades respondran de la seua gestió directament davant
de l’Alcalde.
SETÉ: La delegació requerirà per a ser eficaç l’acceptació per part de la
Regidora delegada, s’entendrà acceptada tàcitament si en el terme de tres dies hàbils a
comptar de l’endemà de la notificació no hi presenta davant de l’Alcalde renúncia
expressa.
VUITÉ: En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment de les
regidores delegades, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament les
competncies 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.
NOVÉ: Notificar la present resolució a les persones interessades.
DESÉ: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el Butlletí
d’Informació Municipal.
ONZÉ: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la pròxima sessió que
celebre, per a complir a 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.”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Sagunt, dia 29 de setembre de 2017.
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Sgt.: J. Francesc Fernàndez i Carrasco.
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