Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

ANUNCI: Conferint en la nova Regidora M. Asunción Moll Castelló Delegació
Genèrica d’Oci i Temps Lliure, capacitat de dicar actes administratius que afecten
tercers i delegacions especials de Festes i Cultura Popular.
L’ Alcalde-President, amb data vin-i-huitde juny de dos mil 2018, ha dictat
Resolució de l’Alcaldia núm. 396, la part dispositiva de la qual és del següent tenor
literal:
“PRIMER: Conferir Delegació genèrica per a l’ Àrea de Govern d’ Oci i
Temps Lliure en favor de la Regidora membre de la Junta de Govern Local Sra. Maria
Asunción Moll Castelló, amb el següent àmbit de direcció i supervisió:
Àrea d’Oci i Temps Lliure:
- Regidora Delegada Àrea de Govern: Sra. Maria Asunción Moll Castelló.
- Àmbits de direcció i supervisió:
- Joventut.
- Esports.
- Festes.
- Cultura Popular.
- Universitat Popular.
SEGÓN: La Delegació d’Àrea de Govern que es confereix mitjançant la present
resolució comprén la direcció i gestió dels assumptes inclosos en la dita àrea i la
supervisió de l’actuació dels Regidors i Regidores amb delegacions especials compreses
en la mateixa;
així com la facultat de dictar els actes administratius que afecten
tercers competència de l’ àrea que s’ expliciten en l’ apartat següent d’ aquesta
resolució.
TERCER: Delegar en la Regidora de l’Àrea de Govern d’ Oci i Temps Lliure,
Sra. M. Asunción Moll Castelló, la incoació, tramitació i facultat de resoldre i dictar tots
els actes administratius que afecten tercers en els assumptes següents:
1. Expedients tramitats amb ocasió de celebració de festes a la localitat.
2. Sol·licitud i tramitació de subvencions en el seu àmbit funcional.
3. Atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribuïsquen
expressament al Ple o a la Junta de Govern Local, en el seu àmbit funcional.
4. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament, en el
seu àmbit funcional.
5. Autoritzacions de cessions d’escenaris.
QUART: Conferir en la Regidora Sra. M. Asunción Moll Castelló les següents
Delegacions Especials per a les comeses específiques que a continuació es detalla:
-

Festes.
Cultura Popular.
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CINQUÉ: La Regidora-delegada respondrà de la seua gestió directament davant
l’Alcalde.
SISÉ: Les delegacions conferides requeriran per a la seua eficàcia l’acceptació
per part de la Regidora-delegada, i s’entendran acceptades 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.
SETÉ: En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment de la
Regidora delegada, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament les
competències 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.
VUITÉ: Notificar la present resolució als interessats i interessades.
NOVÉ: Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, així com en el
Butlletí d’Informació Municipal.
DESÉ: 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 28 de juny del 2018.
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Sgt.: Francesc Fernàndez i Carrasco.
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