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TÍTOL ANUNCI: Canvi delegació especial de majors a l’àmbit competencial de
l’Àrea de Benestar Social.
L’ Alcalde-President, amb data trenta d’abril del dos mil dihuit, ha dictat
Resolució núm. 249, del següent tenor literal:
“Vist què, des de la Comissió Informativa Permanent de Benestar Social, on
estan representats tots el grups polítics municipals, s’ ha alçat prec aquesta Alcaldia a
fi que la Delegació de “Majors” passe a formar part de l’ àmbit competencial d’ eixa
Comissió Informativa, per a la qual cosa primerament cal canviar-la dins de la
distribució competencial de les àrees de govern donat que a hores d’ ara es troba inclosa
dins de l’ Àrea d’ Oci i Temps Lliure.
Considerant oportú atendre el prec formulat, tot i què, segons s’ ha informat en
Comissió, la gestió tècnica i administrativa d’ allò relatiu a la Delegació de Majors s’
aten des del Departament Municipal de Serveis Socials, depenent de l’ Àrea de Benestar
Social.
Considerant allò previst en l’ article 23.4 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i 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, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,
RESOLC:
PRIMER: Modificar les resolucions d’ alcaldia anteriors afectades a fi que la
Delegació Especial per la Comesa Específica de Majors quede sota la direcció i
supervisió de l’ Àrea de Govern de Benestar Social.
SEGON. En virtut de l’ apartat anterior, les Àrees de Govern afectades queden
de la següent manera:
Àrea de Benestar Social:
- Regidora delegada Àrea de Govern: Sra. Roser Maestro Moliner.
- Àmbits de direcció i supervisió:
- Serveis Socials.
- Cooperació.
- Igualtat.
- Participació Ciutadana.
- Majors.
Àrea d’Oci i Temps Lliure:
- Regidora Delegada Àrea de Govern: Sra. Remei Torrent Ortizà.
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- Àmbits de direcció i supervisió:
- Joventut.
- Esports.
- Festes.
- Cultura Popular.
- Universitat Popular.
TERCER: Se sometrà al Ple de la Corporació, en la propera sessió plenària de
caràcter ordinari, la corresponent proposta de modificació sobre contingut de les
Comissions Informatives Permanents, a fi que els assumptes tramitats en matèria de
Majors queden integrats en la Comissió Informativa Permanent de Benestar Social.
QUART: Notificar la present resolució als interessats i interessades.
CINQUÉ: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el
Butlletí d’Informació Municipal.
SISÉ: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la pròxima sessió que tinga
lloc, 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 3 de maig del 2018.
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Sgt.: J. Francesc Fernàndez i Carrasco.

-- BUTLLETÍ INFORMATIU MUNICIPAL.

