Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

TÍTOL ANUNCI: Canvi delegació Presidència algunes Comissions Informatives.
L'Alcalde-President, amb data vint de octubre de dos mil désset, ha dictat Resolució de
l'Alcaldia núm. 710, la part dispositiva de la qual és del següent tenor literal:
“PRIMER: Revocar la delegació de la Presidència efectiva i del seu suplent de les
comissions informatives afectades per aquesta resolució, mantenint-se les delegacions no
compreses en la mateixa.
SEGÓN: Delegar la Presidència efectiva de les Comissions Informatives que a
continuació s’ indica en els següents Regidors:
- Comissió Informativa Economia, Hisenda i Especial de Comptes;
* Titular: Sr. Enric Lluis Ariño Giménez.
* Suplent: Sr. Josep Maria Gil Alcamí.
- Comissió Informativa Especial d’ Investigació d’ obres inacabades:
* Titular: Sr. Josep Maria Gil Alcamí.
* Suplent: Sr. Enric Lluis Ariño Giménez.
- Comisisó Informativa Especial per al Seguiment del conveni entre l’ Ajuntament i la
empresa LAFARGE:
* Titular: Sr. Enric Lluis Ariño Giménez.
* 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 a les persones 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 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.”
El que es fa públic per a general coneixement.
Sagunt, a 23 d’ Octubre de 2017.
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Sgt.: J. Francesc Fernàndez i Carrasco.
---BUTLLETÍ INFORMATIU MUNICIPAL (BIM).

