Secretaria General
Expediente 213909X

NIF: P4622200F

Vist què, mitjançant Resolució d’ Alcaldia núm. 3632, de data 21 de juny del 2019,
per aquesta Alcaldia es delegà en Regidores i Regidors membres de la Junta de Govern
Local les Àrees de Govern, detallant-se els àmbits de direcció i supervisió que compren
cadascuna, on s’ inclouen les delegacions especials per a comeses específiques que així
mateix es conferiren en la dita Resolució.
Vist què, entre les delegacions especials conferides no s’ inclogué les de Gabinet de
Comunicació, Igualtat i Medi Ambient, tot i què aquest Alcalde vol conservar la direcció
interna i gestió d’ aquestes matèries; i, tanmateix, per error de transcripció, aquestes s’
han fet constar dins dels àmbits de supervisió dels Delegats d’ Àrea corresponents.
Considerant què, de conformitat amb el que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/15,
de 2 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, Les
administracions podran rectificar en qualsevol moment, d’ ofici o a instància dels interessats,
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, RESOLC:
PRIMER: Rectificar la Resolució d’ Alcaldia núm. 3632 de data 21 de juny del 2019, a
fi de llevar la supervisió de Gabinet de Comunicació, Igualtat i Medi Ambient de les Àrees de
Govern delegades, tot i què aquest Alcalde conserva la direcció i gestió d’ aquestes matèries
no havent-se conferit delegació especial per aquestes comeses específiques.
SEGÓN: Les Delegacions d’ Àrea de Govern afectades d’ aquesta rectificació d’ errors
queden de la següent manera:
“Àrea de Modernització de l’Administració:
- Regidora delegada Àrea de Govern: Sra. Maria José Carrera Garriga
- Àmbits de direcció i supervisió:
- Personal i Règim Interior.
- Noves Tecnologies.
- SAIC i Serveis Generals.
- Participació Ciutadana
- Transparència
Àrea de Territori i Sostenibilitat i delegació especial tinent d’Alcaldia del Port de
Sagunt:
- Regidor delegat Àrea de Govern: Sr. Javier Raro Gualda
- Àmbits de direcció i supervisió:
- Urbanisme.
- Activitats.
- Mobilitat Urbana.
- Manteniment
- Aigües”
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TERCER: Notificar la present resolució als interessats i interessades.
QUART: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el Butlletí
d’Informació Municipal.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

CINQUÉ: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la pròxima sessió extraordinària
que tinga lloc, per a complir el que preveu 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.”
Així ho mana i firma el Sr. Alcalde-President, en el lloc i data dalt indicats, igualment
signa la present resolució el secretari general, que en dona fe de l’existència i n’ordena la
transcripció al Llibre de Resolucions corresponent.
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