
 

 

RESOLUCIÓ D'ALCALDÍA

Considerant que correspon als Tinents d'Alcalde, quan tals, substituir en la totalitat 
de les seues funcions i per l'ordre del seu nomenament, a l'Alcalde, en els casos 
d'absència, malaltia o impediment que impossibilite a aquest per a l'exercici de les 
seues  atribucions,  així  com exercir  les  funcions  de  l'Alcalde  en  els  supòsits  de 
vacant en l'Alcaldia fins que prenga possessió el nou Alcalde.

Considerant  que  per  raons  de  malaltia,  resulta  necessari,  en  honor  de  l'interès 
públic, la substitució de la meua persona com  Alcaldessa en totes les funcions 
pròpies del càrrec públic que ostente en l'Ajuntament de Favara.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 47.2 del Reial decret 2568/1986 
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), en els casos de malaltia les funcions de 
l'Alcalde  podran  s'assumides  pel  Tinent  Alcalde  o  qui  corresponga  sempre  que 
conste expressa delegació en els termes de l'article 44.1 i 44.2 del ROF.

De  conformitat  amb el  que  es  disposa  en  l'article  47.1  del  ROF,  correspon  als 
Tinents d'Alcalde, quan tals, substituir a l'Alcalde i per l'ordre del seu nomenament, 
en la totalitat de les seues funcions en els casos de malaltia que impossibilite a 
aquest per a l'exercici de les seues atribucions.

Considerant que la delegació serà revocable en qualsevol moment per l'òrgan que 
l'haja conferit conforme al que es disposa en l'article 13.6 de la Llei 30/1992 de 26 
de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment 
Administratiu Comú.

Per tot açò, en virtut del que es disposa en els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d'acord amb els articles 44 i 47 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,

RESOLC

PRIMER. Delegar en RAFAEL GISBERT ARAGÓ, Primer Tinent Alcalde la totalitat de 
les funcions de l'Alcaldia, en els termes de l'article 23.3 Llei 7/1985, de 2 d'abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local i  en tant perdure la meua situació de 
malaltia, conforme possibilita l'article 47 del ROF, a partir de l'endemà a la data de 
la present Resolució i fins al 30 de setembre de 2016. 

SEGUNDO. La delegació comprèn les facultats de direcció i de gestió, així com la 
de resoldre els procediments administratius oportuns mitjançant l'adopció d'actes 
administratius que afecten a tercers.

 



 

TERCER. L'òrgan delegat ha d'informar a aquesta Alcaldia, a posteriori, i, en tot cas, 
quan se li requerisca per a açò, 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 Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel  qual  s'aprova el  Reglament d'Organització,  Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals.

QUART. La delegació conferida en el present Decret requerirà per a la seua eficàcia 
l'acceptació de l'òrgan delegat, entenent-se aquesta atorgada tàcitament si no es 
formula  davant  aquesta  Alcaldia  expressa  manifestació  de  no  acceptació  de  la 
delegació en el terme de tres dies hàbils explicats des del següent a aquell en què li  
siga notificada aquesta resolució.

CINQUÈ. 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 celebre.

SISÈ. 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  Reial  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 aquestes normes.

Ho mana i signa Alcaldessa, Or Azorín Canet, a Favara, a la data de la signatura de 
l'electrònica del marge; del que, com a Secretari, done fe.

 

Davant meu, L'Alcaldessa,

La Secretaria – Interventora,
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