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Ajuntament de l’Alcúdia
Edicte de l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre decret d’Alcaldia atorgant delegacions especials d’Alcaldia als
Regidors.
EDICTE
Atés que s’ha produït la incorporació de una nova regidora al equip
de govern, cal que les delegacions dels regidors siguen restablides a
fi de garantir una millor atenció a la ciutadania.
Atés que s’han produït els següents canvis en les àrees d’activitat
municipal:
- La Sra. Mª Dolores Ballestero López ocuparà les àrees de Mercat,
Neteja viària i Gestió de residus mantingudes, fins ara, pel Sr. Alcalde,
tal com indicava el Decret nº1490/2020 de data 18/09/2020.
Atés que, segons l’article 21.3) de la Llei 7/1.985 de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 43, 44 i 45 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per R.D. 2.568/1.986, de 28 de novembre,
és l’Alcaldia l’òrgan competent per a delegar les seues competències
en els regidors de la Corporació o en la Junta Local de Govern de
l’Ajuntament de l’Alcúdia, amb les excepcions legalment previstes,
HE RESOLT:
PRIMER.- Atorgar delegacions especials de l’Alcaldia als regidors
que tot seguit s’esmenten corresponents a les àrees/serveis d’activitat
municipal, i amb l’àmbit, facultats i condicions corresponents:
- RUBÉN GRAU NAVARRO: Hisenda, règim interior, ocupació,
activitats econòmiques, indústria, comerç, govern obert, Fira Gastronòmica, seguretat ciutadana i protecció civil.
- ÀNGELS BOIX COMBRES: Benestar social, sanitat, banc d’aliments, Creu Roja, dret a l’habitatge i atenció a la diversitat.
- BERTOMEU BOHIGUES BISBAL: Obres, serveis públics,
manteniment d’edificis i cementeri.
- ISABEL MADRAMANY SANCHIS: Esports, medi ambient i
benestar animal.
- AURELI AMAT FAYOS: Agricultura, parcs i jardins.
- ROSA MARTÍNEZ MURILLO: Educació, cooperació, solidaritat i
pedanies, infància, biblioteca municipal, agermanaments i memòria
democràtica.
- AMPARO MARTÍN BOIX: Gent gran, festes, tradicions i
turisme.
- JAUME PRATS LACUESTA: Cultura, activitats musicals, Casa
de la Música.
- MARÍA JOSÉ RETAMINO CASTEL: Igualtat, joventut, Àgora
Jove.
- MARÍA DOLORES BALLESTERO LÓPEZ: Mercat, neteja viària
i gestió de residus.
- El Sr. Alcalde, ANDREU SALOM PORTA, ostentarà les competències sobre: Urbanisme, mobilitat, comunicació i protocol.
SEGON.- Aquestes delegacions comportaran les facultats de direcció
interna i de gestió dels serveis corresponents, però no podrà incloure
la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que tinguen
incidència en tercers, a excepció de la Regidoria d’Hisenda, règim
interior, ocupació, activitats econòmiques, indústria, comerç, govern
obert, Fira Gastronòmica, seguretat ciutadana i protecció civil, segons
Decret nº1121 de dia 15/06/2020. A més, s’afegiran al citat Decret,
les atribucions de l’àrea de Seguretat Ciutadana.
TERCER.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes
i dins dels límits d’aquestes delegacions, no sent susceptibles de ser
delegades pel seus titulars en un altre òrgan o regidor.
QUART.- Les delegacions conferides produiran efectes des del dia
següent al de la signatura d’aquest decret, sense perjudici de la seua
publicació preceptiva en el BOP.
CINQUÉ.- Les delegacions d’atribucions tenen caràcter indefinit,
són revocables en qualsevol moment, en tot o en part, i no seran
obstacles perquè puguen advocar-se el despatx de qualsevol assumpte
comprés-hi, de conformitat amb allò previst per la normativa
d’aplicació.
SISÉ.- Els regidors delegats estan obligats a informar a l’Alcaldia,
de forma periòdica i detallada, de la gestió de les atribucions que
se’ls delegue, així com dels decrets dictats. A més, informaran
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prèviament a l’Alcaldia de l’adopció de decisions d’importància o
transcendència.
SETÉ.- Publicar el present decret en el Butlletí Oficial de la Provincià,
i donar-ne compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que
es celebre.
HUITÉ.- Comunicar als regidors afectats per a l’acceptació d’aquestes delegacions, si és el cas, i a la resta de membres corporatius i als
caps dels departaments municipals, perquè en prenguen coneixement
i als efectes procedents, i inserir en el tauler d’anuncis, en la intranet
i en la web de l’Ajuntament, per a coneixement general.
L’Alcúdia, a 2 d’octubre de 2020.—L’alcalde, Andreu Salom
Porta.
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