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Acta de la Sessió Extraordinària de l'Ajuntament Ple celebrada en Primera Convocatòria el dia 
14 de juliol de 2011 

 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior de 10 de Març de 2011 
 
El President va preguntar si algun membre de la Corporació havia de formular 
alguna observació a l'acta de la sessió anterior de data 11 de juny de 2011, 
distribuïda amb la convocatòria. Intervé el portaveu del Grup Bloc-Compromís, D. 
Josep Nàcher Ferrer per a interessar que s'amplien les intervencions dels debats. 

 
Sotmesa a votació l'aprovació de la mateixa, va resultar aprovada, per 
unanimitat de tots els membres que componen el Ple. 

 
 
2. Dació de comptes de les resolucions d'alcaldia Nº 238/11 a 398/11 
 
La Corporació queda assabentada de les indicades resolucions, interessant-se per la 
portaveu del Grup Socialista que atenent a l'elevat nombre de les mateixes se li 
facilite el seu examen més detallat. 
 
 
3.- Fixació de periodicitat de les sessions del ple  
 
Pel Secretari de la Corporació es dóna lectura a la proposta de l'Alcaldia referent a 
la periodicitat de les sessions plenàries de conformitat amb el que es disposa en 
l'art. 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
modificada per Llei 11/1999, de 21 d'abril. 
 
[…/…] 
 
El Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia, per majoria 
absoluta (deu vots a favor i tres abstencions del Grup Socialista) adopta el següent 
acord: 
 

Que el Ple Municipal celebre sessió ordinària cada dos mesos, fixant com a dia 
i hora per a la seua celebració, el segon dijous de tots els mesos parells, a 
partir de les 20:30 hores. En cas de ser inhàbil el dia assenyalat o d'existir 
raons objectives per a açò, el Sr. Alcalde podrà traslladar la celebració de les 
sessions ordinàries per al dijous anterior o dijous posteriors al dia assenyalat, 
segons es considere més convenient per al funcionament municipal. 

 
 
4.- Creació i composició de comissions informatives permanents i Especial de 
Comptes  
 
Per la Secretaria de la Corporació es dóna lectura a la proposta de l'Alcaldia 
referida a la creació i composició de les Comissions informatives i a les 
comunicacions dels diferents grups sobre la seua integració en les mateixes. 
 
[…/…] 
 
Conclòs el debat,  
 
Vists els articles 123 et seq. i 134 ROF, i sotmès el punt a votació el Ple de 
l'Ajuntament per majoria absoluta (deu vots a favor i tres abstencions del Grup 
Socialista) adopta el següent acord: 
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Vists els articles 123 et seq. i 134 ROF, i sotmès el punt a votació el Ple de 
l'Ajuntament per majoria absoluta (deu vots a favor i tres abstencions del Grup 
Socialista) adopta el següent acord: 
 

PRIMER.- Crear les Comissions Informatives conforme a la composició i règim 
que s'indiquen: 
 

A.- Denominació 
 

 Comissió Informativa Permanent d'Urbanisme, Obres, Serveis i 
Medi ambient 

 
 Comissió Informativa Permanent d'Economia i Hisenda, 
Personal, Seguretat Ciutadana, Modernització, Noves Tecnologies, 
Desenvolupament del Comerç Local i Industrial 

 
 Comissió Informativa Permanent de Serveis al Ciutadà 
(Tercera Edat, Joventut, Dona, Cultura i Festes, Educació, 
Sanitat, Esports i Benestar Social) 

 
 Comissió Especial de Comptes, sent preceptiva l'existència de 
la Comissió Especial de Comptes com a òrgan complementari 
d'estudi, informe o proposta a tenor del que es disposa en l'art. 
116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, a la qual correspondran les funcions determinades 
en els apartats 2 i 3 de l'art. 127 ROF.  

 
B.- Composició: 

 
De conformitat amb l'article 31 de la LRLCV i art. 125 ROF:  

 
 L'Alcalde serà el President nat de totes elles. 
 L'adscripció de membres a cadascuna d'elles s'ajustarà a la 

 següent proporcionalitat: 
 

o Cinc Regidors del grup municipal PP 
o Dos Regidors del grup municipal PSOE 
o Un Regidor del grup municipal Esquerra Unida 
o Un Regidor del grup municipal Bloc – Compromís 

 
C.- Règim de sessions: 

 
Les seues sessions se celebraran amb la mateixa periodicitat que les 
sessions plenàries, quan existisquen assumptes que hagen de ser 
sotmesos a la decisió del Ple o bé quan es considere necessari a l'efecte 
del seguiment de la gestió d'òrgans municipals i la convocatòria de les 
mateixes s'efectuarà en els dies i hores que establisca el seu President, 
de conformitat amb l'art. 134 ROF i de forma tal que permeta 
l'adequada coordinació amb la convocatòria de sessions del Ple. En tot 
cas es realitzarà una sessió ordinària cada dos mesos. 

 
SEGUNDO.- Crear, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 del Reglament 
Orgànic Municipal, LA COMISSIÓ DEL AREA DE GOVERN MUNICIPAL, que té per funció 
l'estudi, consulta i informe a l'efecte de coordinació, dels diversos serveis 
administratius i de les diferents àrees de delegació per a la millor eficàcia i agilitat 
dels serveis públics. 
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Estarà integrada per Regidors de la Corporació amb delegació, presidida per 
l'Alcalde, podent aquest delegar la Presidència efectiva en qualsevol Regidor 
membre de la Comissió, i pels tècnics que per raó de la matèria convoque l'Alcalde-
President. 
 
La Comissió de Coordinació celebrarà sessió ordinària amb caràcter mensual, i 
extraordinària, prèvia convocatòria pel President amb quaranta-vuit hores 
d'antelació, excepte sessions extraordinàries urgents. 
 
Actuarà com a Secretari en totes les sessions el Secretari General de l'Ajuntament, 
o funcionari en qui delegue. 
 
TERCER.- Aprovar, de conformitat amb la designació realitzada pels grups 
municipals, la composició de les citades Comissions de la següent forma: 
 

 Comissió Informativa Permanent d'Urbanisme, Obres, Serveis i Medi 
ambient 

 
PRESIDENT NAT: D. VICENTE S. PASTOR CODOÑER 
PRESIDENT EFECTIU: D. VICENTE S. PASTOR CODOÑER 
 
MEMBRES: 
 
Pel Grup Popular: 
 
Titulars: 
 
D. FRANCISCO ANTONIO COMES MONMENEU  
D. ISRAEL ALFONSO SARGUES 
Dª PATRICIA PIQUERES ALFONSO 
D. FRANCISCO PÉREZ GARCÍA 
 
Suplents: 
 
D. JOSE LUIS IRAOLA MARTINEZ 
Mª BEGOÑA NIEVA VILLAMOR 
 
Pel Grup Socialista: 
 
Titulars: 
Dª OLAYA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
D. FELIPE MEDINA GÓMEZ 
 
Suplent: 
Dª VICENTA PORCAR BAIXAULI 
 
Pel Grup Esquerra Unida del País Valencià: 
 
D. ANDRÉS ALONSO ARÉVALO 
 
Pel Grup Bloc-Compromís: 
 
D. JOSEP NACHER FERRER 
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 Comissió Informativa Permanent d'Economia i Hisenda, Personal, 
Seguretat Ciutadana, Modernització, Noves Tecnologies, 
Desenvolupament del Comerç Local i Industrial 
 

PRESIDENT NAT: D. VICENTE S. PASTOR CODOÑER 
PRESIDENT EFECTIU: D. FRANCISCO ANTONIO COMES MONMENEU  
 
MEMBRES: 
 
Pel Grup Popular: 
 
Titulars: 
 
D. ISRAEL ALFONSO SARGUES 
Dª PATRICIA PIQUERES ALFONSO 
D. JOSÉ LUIS IRAOLA MARTÍNEZ  
D. Mª PILAR ÁLVAREZ OLIVER  
 
Suplents: 
 
Mª BEGOÑA NIEVA VILLAMOR 
D. FRANCISCO PEREZ GARCIA 
 
Pel Grup Socialista: 
 
Dª VICENTA PORCAR BAIXAULI 
D. FELIPE MEDINA GÓMEZ 
 
Suplent: 
 
Dª OLAYA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
 
Pel Grup Esquerra Unida del País Valencià: 
 
D. ANDRÉS ALONSO ARÉVALO 
 
Pel Grup Bloc-Compromís: 
 
D. JOSEP NACHER FERRER 

 
 Comissió Informativa Permanent de Serveis al Ciutadà (Tercera Edat, 

Joventut, Dona, Cultura i Festes, Educació, Sanitat, Esports i Benestar 
Social) 

 
PRESIDENT NAT: D. VICENTE S. PASTOR CODOÑER 
PRESIDÈNCIA EFECTIVA: Dª. MARIA BEGOÑA NIEVA VILLAMOR 
 
MEMBRES: 
 
Pel Grup Popular: 
 
Titulars: 
 
D. FRANCISCO ANTONIO COMES MONMENEU  
Dª PATRICIA PIQUERES ALFONSO 
D. JOSÉ LUIS IRAOLA MARTÍNEZ 
D. FRANCISCO PÉREZ GARCÍA 
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Suplents: 
 
D. ISRAEL ALFONSO SARGUES 
Mª PILAR ALVAREZ OLIVER 
 
Pel Grup Socialista: 
 
Titulars: 
 
Dª OLAYA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
D. FELIPE MEDINA GÓMEZ 
 
Suplent: 
 
Dª VICENTA PORCAR BAIXAULI 
 
Pel Grup Esquerra Unida del País Valencià: 
 
D. ANDRÉS ALONSO ARÉVALO 
 
Pel Grup Bloc-Compromís: 
 
D. JOSEP NACHER FERRER 
 
Comissió Especial de Comptes 
 
PRESIDENT NAT: D. VICENTE S. PASTOR CODOÑER 
PRESIDENT EFECTIU: D. FRANCISCO ANTONIO COMES MONMENEU  
 
Pel Grup Popular: 
 
Titulars: 
 
D. ISRAEL ALFONSO SARGUES 
Dª PATRICIA PIQUERES ALFONSO 
D. JOSÉ LUIS IRAOLA MARTÍNEZ 
D. Mª PILAR ÁLVAREZ OLIVER 
 
Suplents: 
 
Mª BEGOÑA NIEVA VILLAMOR 
D. FRANCISCO PEREZ GARCIA 
 
Pel Grup Socialista: 
 
Titulars: 
 
Dª VICENTA PORCAR BAIXAULI 
D. FELIPE MEDINA GÓMEZ 
 
Suplent: 
 
Dª OLAYA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
 
Pel Grup Esquerra Unida del País Valencià: 
 
D. ANDRÉS ALONSO ARÉVALO 
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Pel Grup Bloc-Compromís: 
 
D. JOSEP NACHER FERRER 

 
I sotmesa a votació la proposta que antecedeix, el Ple de la Corporació, per majoria 
absoluta (deu vots a favor i tres abstencions del Grup Socialista), acorda: 
 

Prestar la seua aprovació a la proposta de l'Alcaldia relativa a la creació, 
composició i periodicitat de la sessions de les Comissions Informatives 
Permanents i Especial de Comptes. 

 
 
5.- Nomenaments dels representants de la Corporació en altres òrgans 
col·legiats  
 
Per la Secretaria es dóna lectura a la proposta de l'Alcaldia de designació de 
representants municipals en altres entitats i organismes. 
 
El Ple de l'Ajuntament per majoria absoluta (deu vots a favor i tres abstencions del 
Grup Socialista) acorda: 
 

Nomenar els següents representants municipals en altres entitats i 
organismes:  

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'Horta SUD: 
 
Titular: Vicente Salvador Pastor Codoñer  
Suplent: Francisco Antonio Comes Monmeneu 
 
CONSORCI DE BOMBERS: 
 
Titular: Vicente Salvador Pastor Codoñer  
Suplent: Francisco Antonio Comes Monmeneu 
 
JUNTA RECTORA DEL PARC NATURAL DE L’ALBUFERA: 
 
Titular: Vicente Salvador Pastor Codoñer 
Suplent: Francisco Antonio Comes Monmeneu 
 
ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS (EMSHI): 
 
Titular: Vicente Salvador Pastor Codoñer  
Suplent: Francisco Antonio Comes Monmeneu 
 
ENTITAT METROPOLITANA PER Al TRACTAMENT DE RESIDUS (EMTRE): 
 
Titular: Vicente Salvador Pastor Codoñer 
Suplent: Francisco Antonio Comes Monmeneu 
 
REGIDOR DELEGAT DE L'AJUNTAMENT EN EL CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL: 
 
Titular: María Begoña Nieva Villamor 
Suplent: Francisco Pérez García 
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CONSELL PLE DEL CONSORCI COMARCAL PER A LA GESTIÓ DE RECURSOS 
ACTIVITATS I SERVEIS ESPORTIUS DE L'HORTA: 
 
Titular: Francisco Antonio Comes Monmeneu 
Suplent: Francisco Pérez García 
 
XARXA DE MUNICIPIS VALENCIANS CAP A LA SOSTENIBILITAT: 
 
Titular: Vicente Salvador Pastor Codoñer 
Suplent: Francisco Antonio Comes Monmeneu 
 

 
6.- Constitució dels grups polítics municipals 
 
Per la Secretaria es dóna lectura a la comunicació dels membres de la Corporació 
en la qual expressen la seua voluntat de constituir-se en grups polítics municipals, 
amb indicació de la denominació, del seu portaveu i components que la integren. 
 

El Ple de la Corporació declara constituïts els següents grups polítics 
municipals: 

 
 GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR (PP) 
 
Portaveu: D. FRANCISCO ANTONIO COMES MONMENEU 
Suplent: Dª PATRICIA PIQUERES ALFONSO 
 
MEMBRES QUE EL COMPONEN: 
 
D. VICENTE SALVADOR PASTOR CODOÑER 
D. FRANCISCO ANTONIO COMES MONMENEU 
D. MARIA BEGOÑA NIEVA VILLAMOR 
D. ISRAEL ALFONSO SARGUES 
Dª PATRICIA PIQUERES ALFONSO 
D. JOSÉ LUIS IRAOLA MARTÍNEZ  
D. Mª PILAR ÁLVAREZ OLIVER  
D. FRANCISCO PÉREZ GARCÍA 

 
 GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPAÑOL (PSOE) 

 
Portaveu Titular: Dª VICENTA PORCAR BAIXAULI 
Portaveu Suplent: D. FELIPE MEDINA GÓMEZ 

 
MEMBRES QUE EL COMPONEN:  
 
Dª VICENTA PORCAR BAIXAULI 
D. FELIPE MEDINA GÓMEZ 
Dª OLAYA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
 
 GRUP MUNICIPAL ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ (EUPV) 
 
MEMBRES QUE EL COMPONEN: 
 
D. ANDRÉS ALONSO ARÉVALO 
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 GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMIS 
 
MEMBRES QUE EL COMPONEN 
 
D. JOSEP NACHER FERRER 

 
7.- Determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva, les seues retribucions i 
fixació de l'assignació per assistències 
 
 
Pel Secretari de la Corporació es va donar lectura a la proposta de l'Alcaldia que a 
continuació es trascriu: 
 
 

“L'11 de juny es va constituir la nova Corporació Local sorgida de les Eleccions 
Locals celebrades el 22 de maig de 2011. En ús de la facultat que em 
confereix l'article 13.4 RD 2568/1986, de 28 de Novembre, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Organització Funcionament i règim Jurídic de les Entitats 
Locals, amb base en el preceptuado en l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificat per la Llei 
14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre 
social, formule al Ple de la Corporació la següent proposta sobre règim de 
retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres d'aquesta 
Corporació:  
 
PRIMER.- El Sr. Alcalde exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva. 
 
SEGUNDO.- Fixar el següent règim de retribucions: 
 

Alcaldia 39.781,19 euros anuals, pagaders en catorze mensualitats.  
 
TERCER.- Fixar el següent règim d'assistències: 
 

A) Assignació per assistència a sessions d'òrgans col·legiats, expressada 
en euros:  
 

 Ple de l'Ajuntament: 140 euros/sessió. 
 Portaveu de Grup: 240 euros/sessió 
 Comissiones Informatives 55 euros/sessió, màxim tres al mes  
 Ajunta Local de Govern 85 euros/sessió, màxim dos al mes 
 Comissió Àrea de Govern 220 euros/sessió, màxim una al mes  

 
B) Participació en Tribunals d'oposicions, concursos o altres òrgans 
encarregats de la selecció de personal: 
 
Per dia d'examen es percebrà la quantitat prevista en l'ANNEX IV del RD 
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. 

 
QUART.- Modificar amb caràcter inicial i definitiu si no es produeixen 
al·legacions durant el tramite d'informació pública de l'expedient la Base 30 
(Assignació a membres de la Corporació) del Pressupost municipal de 
l'exercici de 2011 en el sentit anteriorment indicat. 
 
[…/…] 
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I sotmesa a votació la proposta que antecedeix, el Ple de la Corporació, per 
majoria absoluta (deu vots a favor i tres vots en contra del Grup Socialista), 
acorda: 
 

Prestar la seua aprovació a la proposta de l'Alcaldia relativa a la 
determinació dels càrrecs amb dedicació exclusiva, les seues 
retribucions i fixació de l'assignació per assistències. 

 
8.- Dació de comptes de les Resolucions de l'Alcaldia en matèria de 
nomenament, membres de la Junta de Govern Local de tinents d'alcalde i 
delegació de competències  
 
Pel Secretari de la Corporació es va donar lectura de les Resolucions que a 
continuació es trascriben de les quals els senyors Regidors es van donar per 
assabentats: 
 
A) Nomenament de membres de la Junta de Govern Local  
 
Part Dispositiva de la Resolució nº 639/2011 de 16 de juny:  
 

Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els següents 
regidors: 
 

D. Francisco Antonio Comes Monmeneu 
Dª María Begoña Nieva Villamor 
D. Israel Alfonso Sargues 
Dª. Patricia Piqueres Alfonso 

 
Segon.- Correspondrà a la Junta de Govern Local, així integrada, i sota 
la presidència d'aquesta Alcaldia, l'assistència permanent a la mateixa 
en l'exercici de les seues atribucions, així com les que li delegue 
qualsevol òrgan municipal o expressament li atribueixen les lleis. 
 
Tercer.- Establir les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, 
que tindran lloc el primer i el tercer dimarts, no festius, de cada mes, a 
les 14:00 hores, en la Sala de Juntes de l'Ajuntament. Si és festiu, es 
podrà avançar o retardar la data sense que excedisca de 7 dies. 

 
B) Nomenament de Tinents d'Alcalde 
 
Part Dispositiva de la Resolució nº 647/2011 de 16 de juny: 
 

Primer.- Nomenar com a titulars de les Tinences d'Alcaldia als següents 
regidors: 
 

1º Tinença d'Alcaldia: D. Francisco Antonio Comes Monmeneu 
 
2º Tinença d'Alcaldia: Dª Maria Begoña Nieva Villamor 
 
3º Tinença d'Alcaldia: D. Israel Alfonso Sargues 
 
4º Tinença d'Alcaldia: Dª. Patricia Piqueres Alfonso 

 
Segon.- Correspondrà als nomenats substituir, per la seua ordre de 
nomenament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions en 
els supòsits legalment previstos. 
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C) Delegació de competències de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local 
 
Part Dispositiva de la Resolució nº 646/2011 de 17 de juny:  
 

Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local, l'exercici de les 
competències atribuïdes a aquesta Alcaldia, en virtut de disposició legal 
continguda en l'art. 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i que a continuació s'indiquen: 
 
 Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la 

plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la 
provisió de llocs de treball. 

 
 L'atorgament de les llicències d'obres de caràcter major, llevat 

que les lleis sectorials ho atribuïsquen expressament al Ple o a la 
Junta de Govern Local, així com les llicències de segregació. 

 
 Les contractacions i concessions de tota classe, respecte dels 

contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de 
serveis públics, els contractes administratius especials, i els 
contractes privats que sobrepassant el seu import els límits 
econòmics legalment establits per a configurar les contractacions 
de caràcter menor, no superen el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis 
milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua 
durada no siga superior a quatre anys, sempre que l'import 
acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia assenyalada. 

 
 L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan siga 

competent per a la seua contractació o concessió i estiguen 
previstos i el Pressupost. 

 
 L'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació 

patrimonial quan el seu valor no supere el 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions 
d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no 
supere el percentatge ni la quantia indicats. 

 
 L'aprovació de certificacions d'obres expedides en execució del 

pressupost de despeses. 
 

 La resolució dels recursos de reposició que s'imposen contra 
acords adoptats per la Junta de Govern per delegació de l'Alcalde. 

 
 Aquelles atribucions que la legislació de l'Estat o de la Comunitat 

Autònoma assigne al municipi i no atribuïsca a altres òrgans 
municipals.  

 
Segundo.- Les delegacions efectuades comporten la facultat de resoldre 
mitjançant actes administratius que afecten a tercers. 
 
Les resolucions administratives que s'adopten per delegació, indicaran 
expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan 
delegant. 
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En qualsevol moment aquesta Alcaldia podrà revocar, amb caràcter 
individualitzat, qualsevol assumpte entre els compresos en l'esfera de les 
competències delegades i resoldre sobre el mateix. 
 
Independentment de les competències que es deleguen aquesta Alcaldia 
podrà sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local com a òrgan de 
deliberació, assessorament i suport a aquesta Alcaldia qualsevol assumpte de 
la seua competència que siga delegable i sotmetre-ho a votació. 

 
D) DELEGACIO DE COMPETÈNCIES DE ALCALDIA EN MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ  
 
Part Dispositiva de la Resolució nº 707 d'1 de juliol de 2011:  
 

Primer.- Delegar les facultats de direcció, organització interna i gestió 
de l’ÀREA DE ECONOMIA I HISENDA (PERSONAL, SEGURETAT CIUTADANA, 
MODERNIZACION I NOVES TECNOLOGIAS I DESENVOLUPAMENT DEL 
COMERÇ LOCAL I INDUSTRIAL) al Tinent d'Alcalde D. FRANCISCO A. 
COMES MONMENEU, a exclusió de la facultat de resoldre mitjançant 
actes administratius que afecten a tercers. 
 
Segundo.- Delegar les facultats de direcció, organització interna i 
gestió, de l’ÀREA SERVEIS Al CIUTADÀ, a exclusió de la facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers a la 
Tinent d'Alcalde Dª BEGOÑA NIEVA VILLAMOR. 
 
Tercer.- Delegar les facultats de direcció, organització interna i gestió 
del Servei Administratiu de ECONOMIA I HISENDA a la Regidora Dª Mª 
PILAR ÁLVAREZ OLIVER, a exclusió de la facultat de resoldre mitjançant 
actes administratius que afecten a tercers. 
 
Quart.- Delegar les facultats de direcció, organització interna i gestió, a 
exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que 
afecten a tercers, dels serveis de 3ª EDAT, JOVENTUT I DONA I 
DESENVOLUPAMENT DEL COMERÇ LOCAL I INDUSTRIAL a la Regidora Dª 
PATRICIA PIQUERES ALFONSO. 
 
Cinquè.- Delegar les facultats de direcció, organització interna i gestió, 
a exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius 
que afecten a tercers, del servei SEGURETAT CIUTADANA al Regidor D. 
JOSÉ LUIS IRAOLA MARTÍNEZ. 
 
Sisé.- Delegar les facultats de direcció, organització interna i gestió, a 
exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que 
afecten a tercers, dels serveis de CULTURA I FESTES al Regidor D. 
FRANCISCO PÉREZ GARCIA. 
 
Seté - Delegar les facultats de direcció, organització interna i gestió, a 
exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que 
afecten a tercers, dels serveis d'ESPORTS, al Tinent d'Alcalde D. 
FRANCISCO A. COMES MONMENEU. 
 
Vuitè.- Delegar les facultats de direcció, organització interna i gestió, a 
exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que 
afecten a tercers, dels serveis d'OBRES SERVEIS I MEDI AMBIENT, al 
Tinent d'Alcalde D. ISRAEL ALFONSO SARGUES. 
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Novè.- L'òrgan delegant conservarà les següents facultats en relació 
amb la competència delegada: 
 

a) La de rebre informació detallada de la gestió de la 
competència delegada i dels actes o disposicions emanats en 
virtut de la delegació. 
 
b) La de ser informat prèviament a l'adopció de decisions de 
transcendència. 
 
c) Els actes dictats per l'òrgan delegat en l'exercici de les 
atribucions delegades s'entenen dictats per l'òrgan delegant, 
corresponent, en conseqüència, a aquest la resolució dels 
recursos de reposició que puguen interposar-se, llevat que en el 
Decret o acord de delegació expressament es conferisca la 
resolució dels recursos de reposició contra els actes dictats per 
l'òrgan delegat. 

 
Dècim.- Notificar personalment la present resolució als designats, que 
es considerarà acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i 
remetre la Resolució del nomenament al Butlletí Oficial de la Província 
per a la seua publicació en el mateix, igualment publicar la Resolució 
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici de la seua 
efectivitat des de l'endemà de la signatura de la resolució per l'Alcalde. 


