
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA Núm. 0327/2019

Identificació de l'expedient
Exp. Corporació 2015-2019. Modificacions delegacions competencies de l'Alcaldia

en regidors

Vistes les resolucions de l'Alcaldía 1378/2015, 1625/2017 i 1673/2017, que recullen

les  delegacions  generals,  en  el  primer  cas,  i  especials,  en  el  segon  i  tercer,  de

l'Alcaldía  en  el  regidors,  delegacions  necessàries  per  a  l'organització  polític

administrativa de la Corporación.

Vista la pròxima incorporació de Josefa Pastor Ramón a esta Corporació, prevista per

al pròxim 7 de febrer, arran de la defunció de la regidora Teresa Iborra Montserrat, és

fa  necessari  reestructurar  el  sistema de  delegacions  per  a  adaptar-ho a  les  noves

circumstàncies.

Vist  allò  que  s'ha  establit  en  els  articles  21.3  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril;

Reguladora de les Bases del Règim Local, i articles 43 al 45, 120 i 121 del Reial

Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament

d'Organització. Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, Llei de Règim

Local de la Comunitat Valenciana i art 19 del ROM, 

Resolució

Per tant, resolc:

1. Modificar les resolucions de l'Alcaldía 1378/2015, 1625/2017 i 1673/2017 per tal

de restructurar el sistema de delegacions tant generals com especials, sense perjuí de

l'àrea de gestió funcional administrativa en què s'integren, respecte a la gestió de les

àrees  i  matèries  que  s'especifiquen,  a  favor  dels  regidors  que  a  continuació

s'indiquen:
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ÀREAS/MATÈRIES REGIDOR/A DELEGAT/DA

DELEGACIONS GENERALS
Urbanisme,  Obra  i  Servicis,  Festes,
Comunicació  i  Noves  Tecnologies  i
Participació Ciutadana i Govern Obert

Andrés López Herreros

Serveis Socials, Sanitat, Seguretat 
Ciutadana i Agricultura Faustino Manzano Fuentes

Esports i Educació
Pau Bosch Alepuz

Cultura, Joventut, Consum i Igualtat
Davinia Calatayud Sebastiá

3ª Edat, Cementeri i Mercats Francisca Oliver Gil

Medi Ambient i EPA 
Josefa Pastor Ramón

DELEGACIONS ESPECIALS
Delegació especial per a la defensa de la
memòria històrica i democràtica

Andrés López Herreros

Delegació especial de la Infància Pau Bosch Alepuz

Esta  Alcaldia  es  reserva  els  àmbits  d'actuació  d'Hisenda,  Personal,  Treball i

Desenvolupament, i Economia i Indústria

2. Les delegacions  efectuades  comprendran les facultats  de  direcció,  organització

interna i  gestió dels corresponents servicis  excloent-ne la facultat  de resoldre per

mitjà d'actes administratius que afecten tercers.

3. Notificar la present resolució a les persones designades a fi de què procedisquen,

si  és  el  cas,  a  l'acceptació  de  tals  càrrecs.  El  nomenament  s'entendrà  tàcitament

acceptat  si  dins  de  les  24  hores  següents  no  es  produïx  renúncia expressa,

comunicada  fefaentment a esta Alcaldia.

4. Remetre anunci de les referides delegacions per a la seua inserció en el Butlletí

Oficial  de la Província i publicar-les igualment en el Tauler d'Anuncis municipal.

Web municipal.

Identificador: aAhK 73ff 8zh8 nH6s iAaL u1DK xTQ=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



5. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.

6. Les delegacions conferides seran efectives des de l'endemà de la data de la presa

de possessió de la nova regidora

Almussafes, 7 de febrer de 2019

Done fe,

La secretària, L'alcalde,
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