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Expedient núm.: 1187/2019 
Resolució 
Procediment:  Creació de les àrees de gestió del govern municipal i delegació facultats 
 
 
RESOLUCIÓ DE LA CREACIÓ DE LES ÀREES DE GESTIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL I 
DELEGACIONS DE FACULTATS DE L’ALCALDIA A LES DIFERENTS ÀREES. 
 
Celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig de 2019, vista la sessió constitutiva 
de l'Ajuntament de data 15 de juny de 2019, en ús de les facultats que li confereixen els 
articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 
de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, 
 
Per això, per la present RESOLC: 
 
Primer.- Establir les següents àrees de gestió de govern municipal i delegar de forma 
genèrica les funcions de l’Alcaldia que s’inclouen dins de cadascuna: 
 
Àrea de governació, via publica i instal·lacions. José Luis Pitarque Balagué.- 1r Tinent 
d’Alcalde 
 

- Cos de vigilats municipals. 
- Seguretat ciutadana i Protecció Civil. 
- Zona blava i Pàrquing Municipal. 
- Trànsit i seguretat viària. 
- Obres de millora i manteniment de la via publica. 
- Instal·lacions municipals i edificis. 
- Membre del Patronat de Turisme i Esports. 

 
Àrea de territori, sostenibilitat i projecció cultural i turística. Meritxell Faiges Albiol.- 
2na Tinent d’Alcalde. 
 

- Impuls del Pla especial del port. 
- Preservació de les platges i de la Bassa de les Olles. 
- Condicionament i foment dels circuits d’activitats saludables i turístiques. 
- Reserva de la Biosfera. 
- Millora de l’actual model turístic. (Familiar, esportiu, escolar, etc). 
- Programació cultural i joventut 
- Biblioteca, Centre Cívic i PIJ. 
- Consell Municipal d’entitats i coordinació. 
- Vicepresidència del Patronat de Turisme i esports 

 
Àrea de cohesió cocial i esports . Àlvar Casanova Curto.- 3r. Tinent d’Alcalde. 
 

- Ensenyament. Col·legi Públic.  
- Llar d’infants. 
- Activitats extraescolars. Campus, Parc de Nadal, Acollida, etc 
- Serveis Socials. Centre de Dia. 
- Salut. CAP i Reforç d’estiu i ambulàncies. 
- Coordinació amb els serveis socials del Consell Comarcal. Convenis. 
- Esports. Competició i d’estiu. 
- Membre del Patronat Municipal de Turisme i Esports  
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Àrea de comerç i serveis municipals. Geno Cabrera González.  
 

- Promoció del Comerç. 
- Serveis Municipals. Neteja viària, recollida d’escombraries, enllumenat públic. 
- Recollida selectiva. 
- Deixalleria. 
- Mercat Setmanat i altres promocions comercials. 
- Cementiri. 
- Manteniment d’urbanitzacions. 
- Festa de la Segregació i Cap d’Any. 
- Coordinació amb les comerciants locals. ADELA. 
- Membre del Patronat de Turisme i Esports 

 
Àrea de festes i del medi rural. Lluís Cabrera Roch. 
 

- Servei de neteja i instal·lacions a les platges. 
- Servei de Vigilància de la qualitat de l’aigua a les platges. ACA 
- Arranjament, neteja i senyalització de camins. 
- Depuradora d’aigües residuals. 
- Servei d’aigua i EDAR. 
- Parcs i Jardins. 
- Manteniment de les Basses. 
- Manteniment i millora de les urbanitzacions. 
- Festes de Sant Joan, Carme i Carnaval. Comissió de festes. 
- Membre del Patronat de Turisme i esports. 

 
Àrea de hisenda i impuls industrial. Rafel Tomàs Royo. 
 

- Elaboració del Pressupost del Ajuntament. 
- Impulsar l’àrea industrial i de serveis. 
- Pla local d’ocupació. 
- Pla local de formació. 
- Programa de foment i suport a emprenedors locals. 
- Borsa de treball. 
- Ordenances. 
- Membre del Patronat de Turisme i esports. 

 
Segon.- Aquesta resolució iniciarà la seva vigència mateix dia de la seva signatura, i 
produirà efectes jurídics de manera indefinida, en tant no sigui objecte de revocació o 
l’alcaldia exercici la seva facultat d’avocació i sens perjudici de la seva acceptació pels 
òrgans delegats.  
 
Els actes administratius que es dictin en virtut del present decret de delegació, s’entenen 
dictats per l’alcaldia i hauran de contenir expressament aquesta circumstància, fent constar 
el número i data del Decret de delegació així com la data de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. Les facultats delegades hauran de ser exercides personalment per 
l’òrgan delegat que no podrà delegar-les en tercers. 
 
Tercer.- Publicar aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis 
de la corporació en compliment del que disposa l’art. 44 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, i en la seu electrònica de l’ajuntament de conformitat amb l’art. 38.5 del 
Reglament de Govern i Administració.  
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Quart.- Donar compte al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu coneixement de 
conformitat amb el que preveu l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local.   
 
L’Ampolla, document signat electrònicament al marge. 
 
L’Alcalde. 
 
Davant meu, el Secretari Interventor en funcions. 
 


