Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

TÍTOL ANUNCI: Delegació atribucions Alcaldia, del dilluns dia 2 al dijous dia 5
d´octubre del 2017, ambdós inclusivament
L’Alcalde-President, amb data vint-i-nou de setembre del dos mil dèsset, ha
dictat Resolució de l’Alcaldia núm. 664, la part dispositiva de la qual és del següent
tenor literal:
“Resultant que, es fa necessari delegar les atribucions d'aquesta Alcaldia, del
dilluns dia 2 fins al dijous dia 5 d’octubre de 2017, ambdós inclusivament, pel viatge
oficial amb motiu de l'Agermanament amb la ciutat de Zakynthos
Considerant que, de conformitat amb el que disposa l'article 23.3 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en els casos d'absència de
l'alcalde, correspon als tinents d'alcalde substituir-li en les seues funcions, per l'orde del
seu nomenament.
Considerant que, segons el que preveu l'article 47 del R.D. 2568/86, de 28 de
novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim jurídic
de les corporacions locals, s'exigeix expressa delegació en els tinents d'alcalde, amb els
requisits establits en l'article 44 del citat Reial Decret.
Considerant allò que s'ha previst per a la substitució de l'alcalde en l'article 29
del vigent Reglament Orgànic Municipal.
Considerant que, de conformitat amb el que establix l'article 9.6 de la Llei
40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, la delegació serà revocable en qualsevol
moment per l'òrgan que l'haguera conferit.
A la vista de tot allò que s'ha exposat, fent ús de les atribucions que em confereix
la legislació vigent, per la present, HE RESOLT:
PRIMER: Delegar tan àmpliament com en dret procedisca les atribucions
d'aquesta Alcaldia que m'assigna la normativa vigent en el Primer Tinent d’alcalde Sr.
Josep María Gil Alcamí, del dilluns 2 al dijous 5 de setembre de 2017 ambdós
inclusivament.
SEGON: La present delegació s'extingirà automàticament amb la meua
incorporació a l'Alcaldia.
TERCER: Notificar la present resolució a la interessada i publicar-la en el
Butlletí Oficial de la província i en el Butlletí d'Informació Municipal.”
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Sagunt, dia 2 d’octubre del 2017.
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Sgt.: J. Francesc Fernàndez i Carrasco.
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