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Ajuntament de La Pobla de Vallbona
Anunci de l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona sobre exposició pública de diverses resolucions d’Alcaldia relatives a nomena-
ments, delegacions i acords plenaris d’organització d’esta corporació.

ANUNCI
De conformitat amb el que disposa el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el reglament d’organtizació, funcionament 
i règim jurídic de les Entitats locals, es dóna publicitat a la part dispositiva dels següents actes administratius:
A. Resolucions d’alcaldia
1. Part dispositiva de la resolució núm. 1294/2015, de 22 de juny, sobre nomenament de membres de la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Nomenar als components de la Junta de Govern Local, que es formarà pels següents regidors:
— Iris Marco i Pérez
— Beatriu Palmero i Simon
— Francisco Javier Novoa Pérez
— Maria Regina Llavata i Salavert
— José Miguel Tomás Madrid
— Juan Aguilar Moncayo
— Francisco Javier Descalzo Heras
SEGON.- El nomenament efectuat serà efectiu des de l'endemà a la data de la present resolució, sense perjudici que es done compte al Ple en 
la primera sessió que aquest celebre.
TERCER.- Notificar la present resolució als regidors designats.
QUART.- Fixar la periodicitat de la Junta de Govern Local per celebrar sessió ordinària en una a la setmana, els dijous, a les 19.00 hores, tret 
que el dia en qüestió siga inhàbil; en aquest cas se celebrarà el dia anterior hàbil.
CINQUÈ.- Remetre anunci al Butlletí Oficial de la Província per a la preceptiva publicació dels nomenaments efectuats, així com publicar els 
mateixos en el tauler d'anuncis municipal.
2. Part dispositiva de la resolució núm. 1369/2015, de 26 de juny, Sobre nomenament de tinents d’alcalde:
PRIMER.- Nomenar Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament als següents Regidors:
Primera Tinent d’Alcalde: Iris Marco i Pérez
Segona Tinent d’Alcalde: María Regina Llavata i Salavert
Tercer Tinent d’Alcalde: Juan Aguilar Moncayo
Quart Tinent d’Alcalde: Francisco Javier Descalzo Heras

SEGON.- Correspondrà als nomenats substituir a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, per el seu ordre de nomenament i en 
els supòsits legalment previstos.
TERCER.- El nomenament efectuat serà efectiu des de l'endemà a la data de la present Resolució, sense perjudici que se done compte de la 
mateixa al Ple en la primera sessió que aquest celebre.
QUART.- Notificar la present resolució als Regidors designats, a fi que manifesten la seva acceptació del càrrec, que s'entendrà atorgada ex-
cepte manifestació expressa en contra d'aquesta acceptació.
CINQUÈ.- Remetre anunci al Butlletí Oficial de la Província per a la preceptiva publicació dels nomenaments efectuats, així com publicar els 
mateixos en el Tauler d'anuncis Municipal.
3. Part dispositiva de les resolucions núm. 1370/2015, de 26 de juny i núm. 1427/2015, de 3 de juliol sobre delegacions de l’alcalde en els 
regidors delegats:
3.1 Resolució núm. 1370/2015, de 26 de juny:
PRIMER.- Efectuar en els regidors que a continuació s'indiquen les següents delegacions de competències de l'Alcaldia, referides a les àrees 
d'activitat municipal que se citen:

REGIDORIA DELEGADA ÀREA

Iris Marco i Pérez Hisenda, recursos humans i esport

Beatriu Palmero i Simon Cultura, discapacitat i patrimoni

Francisco Javier Nóvoa Pérez Activitats econòmiques, salut pública, sanitat, turisme, comerç, mercats i desenvolupament local

Francisco Javier Esteban Alcañiz Festes i música

Maria Regina Llavata i Salavert Serveis socials, educació i drets civils

José Miguel Tomás Madrid Comunicació i noves tecnologies

Lucía Sanchis Pitarch Joventut

Juan Aguilar Moncayo Urbanisme i serveis

Francisco Manuel Navarrete Lázaro Projectes urbans i urbanitzacions

Francisco Javier Descalzo Heras Agricultura i medi ambient, participació ciutadana i transparència

SEGON.- Les delegacions efectuades abastaran les facultats de dirigir, gestionar i formular proposta de resolució dels assumptes compresos 
dins de cada àrea d'activitat municipal, conservant, per tant, l'Alcaldia, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers, així com la resolució dels recurs administratius que procedeixen contra els precitats actes.
Per excepció, es delega també la facultat resolutòria, reservant-se l'Alcaldia la resolució dels recursos administratius que procedeixen contra 
aquests actes, exclusivament per a les matèries que se citen a continuació en els següents regidors delegats:
1) Iris Marco i Pérez:
- L’autorització, disposició de despeses, així com el reconeixement de l’obligació dels contractes menors
- Contractes menors.
- Els actes administratius que es generen com a conseqüència de la selecció de personal temporal a través de borses de treball.
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- L'autorització de llicències, permisos i vacances del personal al servei d'aquesta Administració.
- Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos per a la provisió de llocs de treball.
- Efectuar les corresponents convocatòries i nomenar funcionaris de la Corporació als que superen les corresponents proves.
- Contractar i acomiadar al personal laboral de la Corporació i assignar-lo als diferents llocs de treball.
- La declaració de situacions administratives, així com la jubilació de tot el personal.
- Nomenar i cessar el personal interí, d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
2) Beatriu Palmero i Simon:
- Resolució d'expedients en matèria de discapacitat.
- Resolució d'expedients en matèria de cultura
- L'autorització per a l'ús de locals públics.
3) Francisco Javier Nóvoa Pérez
- Resolucions administratives en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
- Resolucions administratives en matèria d'instruments d'intervenció ambiental, així com les obres relacionades amb les citades activitats.
- Canvis de titularitat.
- Altres assumptes relacionats amb les citades activitats, tals com la concessió d'informes, declaració de caducitat, modificació i revocació.
- Competències resolutòries en matèria de sanitat.
4) María Regina Llavata i Salavert
- Resolució d'expedients en matèria d'educació.
- Resolució d'expedients en matèria de serveis socials, excepte els que fan referència a la discapacitat.
- Autorització i disposició de la despesa de les ajudes ordinàries que concedeixen el serveis socials, l'import dels quals no sobrepasse els 300 
euros/mes.
5) Juan Aguilar Moncayo
- Les llicències urbanístiques no delegades en favor de la Junta de Govern Local
- La resolució de les sol•licituds d’ocupació de les vies públiques
- Ordres d'execució en terreyns, construccions i edificis.
- Intervenció en edificis catalogats.
- Expedients de declaració de situació legal de ruïna
6) Francisco Javier Descalzo Heras
- Competència sancionadora en matèria de tràfic.
- Inspecció tributària
TERCER.- Les delegacions d'atribucions conferides seran efectives a comptar de l'endemà a la data de la present Resolució, sense perjudici 
que es done compte al Ple en la primera sessió que aquest celebre, exceptuant aquelles delegacions per a les quals és necessària la modificació 
de les Bases d’execució del Pressupost.
QUART.- Que es modifiquen les Bases d’execució del Pressupost amb el fi què s’adapten al que disposa aquesta resolució.
CINQUÈ.- Notificar la resolució als membres de la Corporació en els qui s'hagen delegat competències, a fi que manifesten la seva acceptació, 
de conformitat amb l'expressament previst en l'article 44.1 del ROM.
SISÈ.- Remetre anunci al Butlletí Oficial de la Província per a la preceptiva publicació de les delegacions conferides, així com publicar les 
mateixes en el Tauler d'anuncis Municipal.
3.2. Resolució núm. 1427/2015, de data 3 de juliol
PRIMER.- Modificar la resolució d’Alcaldia núm. 1370/2015, de data 26 de juny, de manera que se delegue la facultat resolutòria, reservant-
se l'Alcaldia la resolució dels recursos administratius que procedeixen contra aquests actes, exclusivament per a les matèries que se citen a 
continuació en els següents regidors delegats:
1) Iris Marco i Pérez:
- L’autorització, disposició de despeses, així com el reconeixement de l’obligació dels contractes menors
- Contractes menors.
- L’aprovació de padrons municipals, així como les liquidacions de alta i dates de rebuts i demés liquidacions no delegades en altres regidors 
i altres actes d’aplicació de les ordenances fiscals
- Els actes administratius que es generen com a conseqüència de la selecció de personal temporal a través de borses de treball.
- L'autorització de llicències, permisos i vacances del personal al servei d'aquesta Administració.
- Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos per a la provisió de llocs de treball.
- Efectuar les corresponents convocatòries i nomenar funcionaris de la Corporació als que superen les corresponents proves.
- Contractar i acomiadar al personal laboral de la Corporació i assignar-lo als diferents llocs de treball.
- La declaració de situacions administratives, així com la jubilació de tot el personal.
- Nomenar i cessar el personal interí, d’acord amb el que preveu la legislació vigent.
2) Beatriu Palmero i Simon:
- Resolució d'expedients en matèria de discapacitat.
- Resolució d'expedients en matèria de cultura
- L'autorització per a l'ús de locals públics, liquidacions, garanties i altres actes administratius derivats de la tramitació dels corresponents 
expedients.
3) Francisco Javier Nóvoa Pérez
- Resolucions administratives en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, liquidacions, garanties i altres 
actes administratius derivats de la tramitació dels corresponents expedients.
- Resolucions administratives en matèria d'instruments d'intervenció ambiental, així com les obres relacionades amb les citades activitats, li-
quidacions, garanties i altres actes administratius derivats de la tramitació dels corresponents expedients.
- Canvis de titularitat.
- Altres assumptes relacionats amb les citades activitats, tals com la concessió d'informes, declaració de caducitat, modificació i revocació.
- Competències resolutòries en matèria de sanitat.
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4) María Regina Llavata i Salavert
- Resolució d'expedients en matèria d'educació.
- Resolució d'expedients en matèria de serveis socials, excepte els que fan referència a la discapacitat.
- Autorització i disposició de la despesa de les ajudes ordinàries que concedeixen el serveis socials, l'import dels quals no sobrepasse els 300 
euros/mes.
5) Juan Aguilar Moncayo
- Les llicències urbanístiques, liquidacions, garanties i altres actes administratius derivats de la tramitació dels corresponents expedients, que 
no estiguen delegades a favor de la Junta de Govern Local
- La resolució de les sol•licituds d’ocupació de les vies publiques, liquidacions, garanties i altres actes administratius derivats de la tramitació 
dels corresponents expedients.
- Ordres d'execució en terreyns, construccions i edificis.
- Intervenció en edificis catalogats.
- Expedients de declaració de situació legal de ruïna
6) Francisco Javier Descalzo Heras
- Competència sancionadora en matèria de tràfic.
- Inspecció tributària
Segon.- La present modificació serà efectiva a compta de l’endemà a la data de la present resolución, sense perjudici que es done compte al 
Ple en la primera sessió que aquest celebre.
Tercer.- Remetre anunci al Butlletí Oficial de la Província per a la preceptiva publicació de les delegacions efectuades, així com publicar les 
mateixes en el Tauler d’anuncis municipal.
4. Part dispositiva de les resolucions de l’alcalde núm. 1368/2015, de 26 de juny i núm. 1428/2015, de 3 de juliol sobre delegacions de l’alcalde 
en la Junta de Govern Local:
4.1. Resolució núm. 1368/2015, de 26 de juny:
PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions de l’Alcaldia:
1. En matèria de gestió económica:
- L’autorització i disposició de despeses, així com el reconeixement de l’obligació, l’import de les quals supere els 200.000 €, IVA exclòs, i 
no sobrepasse el 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 €.
- La concessió de subvencions de qualsevol natura.
- Devolució d’ingressos indeguts
2. En matèria de recursos humans
- L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública, així com qualsevol modificació o ampliació sobre l’aprovada.
- La incoació i resolució d’expedients disciplinaris de personal, exceptuant aquells que finalitzen amb la separació del servei dels funcionaris 
o acomiadament del personal laboral, que en tot cas seran competència de l’alcalde pel seu caràcter indelegable.
3. En matèria de contractació
- Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, 
els contractes administratius especials, i els contractes privats, quan l’import dels mateixos no supere els 200.000 €, IVA exclòs, i no sobre-
passe el 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €, inclosos els de caràcter plurianual quan 
la duració no siga superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, refe-
rit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia de 6.000.000 €.
- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.
4. En matèria de patrimoni
- Concessions sobre béns de la Corporació i adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor siga 
superior a 200.000 €, IVA exclòs, i no sobrepasse el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3.000.000 €, així com l’alienació 
del patrimoni, quan el seu valor no supere el percentatge indicat ni la quantia de 3.000.000 €
5. En matèria d’urbanisme
- Concessió de les llicències urbanístiques de parcel•lació, segregació, urbanització i edificació.
- Aprovació de projectes d’urbanització que no estiguen atribuïts al Ple.
- Aprovació de projectes de reparcel•lació i de quotes d’urbanització
- Tràmit d’informació pública d’instruments de planejament que no siguen el Pla General.
- Resolució d’expedients de protecció de la legalitat urbanística, així com els sancionadors urbanístics.
SEGON.- Les delegacions efectuades abastaran la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers, si bé correspondrà 
a l’Alcaldia la resolució dels recursos administratius que s’interposen contra els precitats actes, conforme el que disposa l’article 13.2.c) de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
TERCER.- Les atribucions delegades s’exerciran d’acord amb les següents condicions específiques:
- Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a les matèries delegades tindran el mateix valor que les resolucions que dicte 
l’alcalde en l’exercici de les seues atribucions.
- L’Alcaldia podrà modificar o revocar en qualsevol moment les delegacions conferides, de conformitat amb el que preveuen els articles 13.6 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 44 del Reial decreto 2568/1986, de 28 de novembre i 32 del Reglamento orgànic municipal.
- L’Alcaldia podrà en qualsevol moment avocar per a ella mateixa el coneixement d’un assumpte, la resolució de la qual haja estat delegada 
en la Junta de Govern Local, mitjançant resolució motivada, quan circumstàncies especials aixió ho aconsellen i tenint en compte el que pre-
veu l’article 33 del Reglamento orgànic municipal.
QUART.- La delegació d’atribucions seran efectives a comptar de l’endemà a la data de la present resolucio, sense perjudici que es done 
compte al Ple en la primera sessió que aquest celebre, exceptuant aquelles delegacions per a les quals és necessària la modificació de les 
Bases d’execució del Pressupost.
CINQUÈ.- Que es modifiquen les Bases d’execució del Pressupost amb el fi que s’adapten al que disposa aquesta resolución.
SISÉ.- Remetre anunci al Butlletí Oficial de la Província per a la preceptiva publicació de les delegacions efectuades, així com publicar les 
mateixes en el Tauler d’anuncis municipal.
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4.2. Resolució núm.1428/2015, de 3 de juliol:
Primer.- Modificar la resolución de l’Alcaldia núm. 1368/2015, de data 26 de juny de 2015, de manera que se delegue en la Junta de Govern 
Local les següent atribucions de l’Alcaldia:
1. En materia de gestió económica:
- L’autorització i disposició de despeses, així com el reconeixement de l’obligació, l’import de les quals supere els 200.000 €, IVA inclòs, i no 
sobrepasse el 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 €.
- La concessió de subvencions de qualsevol natura.
- Devolució d’ingressos indeguts
2. En matèria de recursos humans
- L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública, així com qualsevol modificació o ampliació sobre l’aprovada.
- La incoació i resolució d’expedients disciplinaris de personal, exceptuant aquells que finalitzen amb la separació del servei dels funcionaris 
o acomiadament del personal laboral, que en tot cas seran competència de l’alcalde pel seu caràcter indelegable.
3. en materia de contractació 
- Les competéncia com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, 
els contractes administratius especials, i els contractes privats, quan l’import dels mateixos supere els 200.000 €, IVA inclòs, i no sobrepasse 
el 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 €, inclosos els de carácter plurianual quan la du-
racio no siga superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit al 
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia de 6.000.000 €.
- L’Aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos en el pressu-
post.
4. En matèria de patrimoni
- Concessions sobre béns de la Corporació i adquisició de béns immobles i drets subjetes a la legislació patrimonial quan el seu valor siga 
superior a 200.000 €, IVA inclòs, i no sobrepasse el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3.000.000 €, així com l’alienació 
del patrimoni, quan el seu valor no supere el percentatge indicat ni la quantia de 3.000.000 €.
5. En matèria d’urbanisme
- Concessió de Llicències urbanístiques de parcel•lació, segregació, urbanització i edificació, liquidacions, garanties i altres actes administra-
tius derivats de la tramitació dels corresponents expedients.
- Aprovació de projectes d’urbanització que no estiguen atribuïts al Ple.
- Aprovació de projectes de reparcel•lació i de quotes d’urbanització
- Tràmit d’informació pública d’instruments de planejament que no siguen el Pla General.
- Resolució d’expedients de protecció de la legalitat urbanística, així com els sancionadors urbanístics.
Segon.- La present modificació será efectiva a comptar de l’endemà a la data de la present resolució, sense perjudici que es done compte al 
Ple en la primera sessió que aquest celebre.
Tercer.- Remetre anunci al Butlletí Oficial de la Província per a la preceptiva publicació de les delegacions efectuades, així com publicar les 
mateixes en el Tauler d’anuncis municipal.
5. Part dispositiva de la resolució de l’alcalde núm. 1507/2015, de data 17 de juliol sobre membres de la Corporació que exerciran els seus 
càrrecs en règim de dedicació exclusiva:
PRIMER.- Determinar que exerciran els seus càrrecs, en règim de dedicació exclusiva, a partir del dia 18 de juliol de 2015, els següents re-
gidors:
- Iris Marco i Pérez, regidora delegada d’Hisenda, recursos humans i esport
- Beatriu Palmero i Simon, regidora delegada de Cultura, discapacitat i patrimoni
- Maria Regina Llavata i Salavert, regidora delegada de Serveis socials, educació i drets civils
- Juan Aguilar Moncayo, regidor delegat d’Urbanisme i serveis
- Javier Descalzo Heras, regidor delegat d’Agricultura i medi ambient, participació ciutadana i transparència
SEGON.- Comunicar la present resolució als interessats
TERCER.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
B. Acords plenaris (sessió extraordinària de 16 de juliol de 2015):
1. Part dispositiva de l’acord plenari sobre periodicitat de les sessions plenàries ordinàries:
Primer.- Fixar la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries en una cada mes.
Segon.- Les sessions ordinàries se celebraran el segon dijous de cada mes, a les 20.30 hores, tret que el dia en qüestió siga inhàbil, en aquest 
cas es celebrarà el dia anterior hàbil.
Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província per a coneixement general.
2. Part dispositiva de l’acord sobre delegacions del Ple en la Junta de Govern Local:
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions del Plenari:
1. L’exercici d’accions judicial i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
2. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
3. La concertació d’operacions de crèdit, la quantia acumulada de la qual, dins de cada exercici econòmic, excedisca del 10 % dels recursos 
ordinaris del pressupost, excepte les de tresoreria, que li correspondran quant l’import acumulat de les operacions vives en cada moment su-
pere el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.
4. Les concessions de béns de la Corporació i adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com l’alienació 
del patrimoni quan el seu valor supere el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost o l’import de 3 milions d’euros, i dels béns declarats de 
valor històric o artístic siga quin siga el seu valor.
No es delega la competència quan siga necessària per a la seua aprovació majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
5. En matèria de contractació:
- Els contractes de concessió d’obra pública i contractes de col•laboració entre el sector públic i el sector privat.
- Els contractes d’obra, subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats 
quan el seu import supere el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan supere els 6 milions d’euros, inclosos els de caràc-
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ter plurianual, quan la seua durada siga superior a 4 anys o, encara que siga inferior a l’esmentada durada, l’import acumulat de totes les seues 
anualitats supere el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost del primer exercici o la quantia de 6 milions d’euros.
No es delega la competència quan siga necessària per a la seua aprovació majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
6. En el supòsit que dels contractes als quals es refereix l’apartat 5é es desprenga una despesa plurianual subjecta als percentatges limitatius 
de la despesa establerta en l’article 82 del Reial decret 500/1990, es delega en la Junta de Govern Local la modificació dels percentatges a 
l’alça o l’ampliació del nombre d’anualitats.
7. L’aprovació dels projectes d’obra i de serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió, i quan encara no estiguen previs-
tos en el pressupost.
Segon.- Les delegacions efectuades abastaran la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers, si bé correspondrà al 
Plenari la resolució dels recursos administratius que procedeixen contra els precitats actes, de conformitat amb l’article 13.2.c) de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Tercer.- La delegació d’atribucions sortirà efectes des de l’endemà a la data d’adopció del present acord.
Quart.- Publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província de les delegacions efectuades, així com en el tauler d’anuncis municipal.
3. Part dispositiva de l’acord sobre delegació del Ple en l’Alcaldia.
Primer.- Delegar en l’alcalde la modificació dels percentatges a l’alça o l’ampliació del nombre d’anualitats, en el supòsit que, dels contractes 
de competència de l’alcalde, es desprenga una despesa de càracter plurianual, subjecta als percentatges limitiatius de la despesa establerta en 
l’article 82 del Reial decret 500/1990.
Segon.- La delegació efectuada abastarà la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers, si bé correspondrà al Ple-
nari la resolució dels recursos administratius que procedeixen contra els precitats actes, de conformitat amb l’article 13.2.c) de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Tercer.- La delegació d’atribucions sortirà efectes des de l’endemà a la data d’adopció del present acord.
Quart.- Publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província de les delegacions efectuades, així com en el tauler d’anuncis municipal.
4. Part dispositiva de l’acord sobre retribucions dels membres amb dedicació exclusiva.
Primer.- La retribució anual bruta dels càrrecs amb dedicació exclusiva serà la que es disposa en la Base 40 del vigent Pressupost municipal.
Segon.- Les assignacions per assistència a òrgans col•legiats i les assignacions a grups polítics municipals seran les establertes en la Base 40 
del vigent Pressupost municipal.
Tercer.- Publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
La Pobla de Vallbona, 21 de juliol de 2015.—L’alcalde, Josep Vicent Garcia i Tamarit.

2015/18314


		2015-07-31T12:38:19+0200
	Boletín Oficial de la Provincia de Valencia - C/Juan de Garay,23-46017 Valencia
	Se certifica la precisión e integridad de este documento




