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Administració Local
2014-11863
Ajuntament d’Amposta
Anunci
Per Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Amposta número 1375/2014, de 10 de novembre, s’han adoptat els ACORDS
que tot seguit es transcriuen:
Donada la celebració de les eleccions municipals el dia 22 de maig de 2011, i havent-se procedit el dia 11 de juny
de 2011 a la constitució de la Nova Corporació Municipal.
Atès que d’acord amb el que estableix la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i de les oportunitats en Infància
i Adolescència, l’Ajuntament d’Amposta com Administració Local té la competència per a tramitar i resoldre el
procediment administratiu per constatar una situació de risc quan detecta un infant o adolescent que es troba en el
seu municipi.
En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la
Llei de bases de règim local, i l’article 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals,
RESOLC
PRIMER. Delegar de forma específica a favor de la Sra. Laia Subirats López, tinent d’alcalde de l’Ajuntament
d’Amposta, les següents matèries:
1) Facultat de Direcció de l’Àrea de Sanitat, Serveis Socials i Participació Ciutadana
2) Facultat de Resolució dels compromisos socioeducatius i signatura dels documents relatius a aquests
compromisos i a la seva aplicació, per a situacions de Risc Greu dels Infants i Adolescents
SEGON. Disposar l’aplicabilitat del règim de delegació de competències establert en el Reglament orgànic municipal.
Així mateix, les delegacions atorgades pel present Decret podran ser revocades en qualsevol moment, sense cap
altre requisit que l’emissió d’un Decret d’Alcaldia, que es comunicarà a la regidora i el Ple de la Corporació en la
primera sessió en que sigui possible.
TERCER. La Sra. Regidora delegada haurà de mantenir a aquesta Alcaldia constantment informada de la gestió
de les respectives delegacions i, especialment d’aquells actes o decisions que, per qualsevol motiu, puguin tenir
rellevància.
QUART. Notificar personalment la present resolució a la designada, que es considerarà acceptada tàcitament,
tret manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament al BOPT per la seva publicació en el mateix,
igualment publicar la Resolució al tauló d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia
següent de la signatura de la resolució per l’alcalde.
CINQUÈ. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució a la primera sessió que se celebri“.
La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general i en compliment del que disposa l’article 46 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
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Amposta a 11 de novembre de 2014.
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