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Administració Local

2015-08168
Ajuntament de Mont-roig del Camp

EDICTE

Per Resolució de l’Alcaldia núm. 627 de data 3 d’agost de 2015 de delegacions de l’Alcaldia als regidors delegats:

Resolució:
1. Revocar la delegació genèrica d’atribucions en determinats regidors efectuada a través del Decret d’Alcaldia 

núm. 508, de 15 de juny de 2015, publicat al Butlletí Ofi cial de la Província núm. 152, de data 2 de juliol de 2015.
2. Efectuar una delegació genèrica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals, per gestionar els assumptes relacionats en les matèries següents:

Esquius Sánchez, Núria Cultura, Polítiques d’igualtat i de les dones, Gent gran.
Gairal Martí, José Maria Medi ambient, sostenibilitat, efi ciència energètica, medi natural, agricultura i 

salut pública
Gallardo Algueró, Juan Hisenda, contractació, mobilitat, activitats, mercats, seguretat ciutadana i 

protecció civil
López González, Enrique Acció social, habitatge social, solidaritat, cooperació, educació, formació i llars 

d’infants, infància, família.
Pellicer Roca, Ferran Manteniment d’infraestructures, espais públics, edifi cis públics, via pública, 

serveis generals, parcs i jardins
Pérez Díaz, Yolanda Impuls econòmic, ocupació, turisme, comerç i indústria
Pérez Mula, Vicente Urbanisme, obra pública, noves zones verdes i infraestructures estratègiques
Redondo Ruizaguirre, Ángel Recollida i tractament de residus, neteja viària, esports, festes,  entitats i joventut.

3. Notifi car la present resolució a tots els interessats. L’efi càcia de les delegacions efectuades, resta condicionada 
a l’acceptació per part dels regidors delegats. Si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notifi cació 
del present acord l’òrgan delegat no fa cap manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació es 
considerarà acceptada. Les delegacions seran efi caces l’endemà de la data de la resolució.

4. Donar compte en el proper ple que se celebri.
5. Publicar en el BOP de la Província de Tarragona i en el taulell d’edictes de l’Ajuntament, de forma íntegra, la 

present Resolució, sens perjudici de la efectivitat d’aquesta resolució des del dia següent de la seva signatura.

Atentament,

Fran Morancho López, alcalde.
Mont-roig del Camp, 3 d’agost de 2015.
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