AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL (VALENCIA)
Plaça Puríssima, 1
CP 46138 Tel. 961 410 100
Fax 961 410 667 CIF P-4620900-C
Pàgina web: www.rafelbunyol.es
Correu electrònic: rafelbunyol@gva.es

EDICTE
De conformitat amb el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril; i els articles 43,
44 i 45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, es procedix a realitzar la publicació
de la Resolució de l'Alcaldia sobre delegacions a favor de Regidors.
“DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 139/2012
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE DELEGACIONS
Una vegada realitzada la presa de possessió de la Regidora SRA MILAGROS
CANO VALERA, com a conseqüència de la renúncia al càrrec de D. Eduardo Ovejero
Adelantado, procedix fer una remodelació de les Delegacions respecte dels servicis
municipals.
De conformitat amb el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril; i els
articles 43, 44 i 45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,
RESOLC:
PRIMER.- Efectuar a favor dels regidors que continuació s'indiquen, les següents
delegacions respecte dels servicis municipals que s'especifiquen,
D. Miguel Saborit Arribas:
Esports
Obres Públiques, Urbanisme
SRA. Milagros Cano Valera
Servicis Públics municipals
Medi Ambient.
D. Fernando Daniel Bohigas Tomás:
Noves Tecnologies
Sanitat
Policia, trànsit i seguretat ciutadana.
Participació ciutadana
SEGON.- Queden vigents la resta de delegacions realitzades per decret de l'Alcaldia
núm.231/2011, excepte les atribuïdes al regidor cessant i que no han sigut determinades en
este Decret, les competències de les quals queden assumides per l'Alcaldia.
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TERCER.- Notificar esta resolució a les persones designades perquè efectuen l'acceptació
dels seus càrrecs, si és el cas.
QUART.- Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguen inserits en el Butlletí
Oficial de la província i també fer-los públics en el tauler d'anuncis municipal.
QUINT.- Donar compte d'esta resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se
celebre.
SEXT.- Les delegacions efectuades
Resolució.

seran efectives des de l'endemà a la data d'esta

Rafelbunyol a 30 de març del 2012. Fdo. L'alcalde, davant meu, el secretari.”
El que es fa públic per a general coneixement.
Rafelbunyol a 10 d'abril del 2012
L'ALCALDE

Firmat: Jaime García García

