Dijous, 1 de juny de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament d'Orpí
ANUNCI
Aquesta Alcaldia en data 18 de maig de 2017, ha adoptat la següent resolució, que copiada literalment diu:
"Atès que l'alcaldessa Sra. Imma Palet Rubió s'absentarà del municipi, per circumstancies familiars, del dia 19 de maig
al 15 de juny de 2017, ambdós inclosos.
En conseqüència, vistos entre d'altres, els articles 21 de la LBRL, i 43, 44 i 46 del ROF.
HE RESOLT,
Primer.- Que em substitueixi durant aquest període en la totalitat de les funcions la Sra. Sandra Tort Jove, Tinent
d'alcalde, en els termes de l'article 23.3 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, durant el
període comprès entre els dies 19 de maig al 15 de juny de 2017, ambdós inclosos, per circumstancies familiars.
Segon.- La Tinent d'Alcalde ha d'informar a aquest Ajuntament, a posteriori, i, en tot cas, quan se li requereixi per a això,
de la gestió realitzada i de les disposicions dictades en el període de referència, i amb caràcter previ d'aquelles
decisions de transcendència, tal com es preveu en a l'article 115 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Tercer.- La delegació conferida en el present Decret requerirà per a la seva eficàcia l'acceptació de la Tinent d'Alcalde
delegada, entenent-se aquesta atorgada tàcitament si no es formula davant aquest Ajuntament expressa manifestació
de no acceptació de la delegació en el terme de tres dies hàbils contats des del següent a aquell en què li sigui
notificada aquesta resolució.
Quart.- La present resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província, adonant-se del seu contingut al Ple de
la Corporació en la primera sessió que aquesta celebri.
Cinquè.- En el no previst expressament en aquesta resolució s'aplicaran directament les previsions de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, quant a les regles que per a la
delegació s'estableixen en dites normes.
El que es publica, als efectes oportuns, d'acord amb el previst en l'article 44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals."
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