Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

ANUNCI: Canvi suplència presidència efectiva diverses comissions informatives.
L’ Alcalde-President, amb data díhuit d’octubre del dos mil désset, ha dictat
Resolució de l’Alcaldia núm. 689, la part dispositiva de la qual és del següent tenor
literal:
“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.”
Resultant que, en virtut de dita reglamentació, mitjançant resolucions anteriors
es delegà en Regidores i Regidors d’ aquesta Corporacío Municipal la Presidència
efectiva de les comissions informatives, designant igualment als Presidents i Presidentes
suplents.
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.
Considerant el que disposa l'art. 23.4 de la LBRL i el asrticles 28 i 68 del ROM
en relació a la delegació d'atribucions de l' Alcalde en Regidors i Regidores.
A la vista de tot el que exposa i en virtut de les atribucions que em confereix la
legislació vigent, per la present, HE RESOLT:
PRIMER: Revocar la delegació de la suplencia de les Presidències efectives de
les Comissions afectades per aquesta resolució, mantenint-se les delegacions no
compreses en la mateixa.
SEGÓN: Delegar la suplència de la Presidència efectiva de les Comissions
Informatives que a continuació s’ indica en els Regidors que així mateix s’ especifica:
- Comissió Informativa d'Oci i Temps Lliure:
* Suplent: Sr. Josep Manuel Tarazona Jurado.
- Comissió Informativa Especial d’ Investigació d’ obres inacabades:
* Suplent: Sr. Josep Maria Gil Alcamí.
TERCER: La delegació requerirà per a ser eficaç l'acceptació per part dels
Regidors Delegats, entenent-se acceptada tàcitament si en el terme de tres dies hàbils a
comptar de l'endemà de la notificació no presenta davant l' Alcalde renúncia expressa a
la mateixa.
QUART: Notificar la present Resolució personalment als interessats i
interessades.
CINQUÉ: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la província, així com en el
Butlletí d'Informació Municipal.
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SISÉ: 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 R.D. 2568/1986, de 28
de novembre, pel que 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 19 d’octubre del 2017.
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Sgt.: Francesc Fernàndez i Carrasco.
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