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Ajuntament d’Almoines
Anunci de l’Ajuntament d’Almoines sobre delegacions d’atribucions.

ANUNCI
Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig de 2019 i constituïda la Corporació en sessió extraordinària el dia 15 de juny de 
2019.
D’acord amb allò que disposa l’article 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; art. 22 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i 
art. 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Esta alcaldia, mitjançant Resolució núm. 239 de data 3 de juliol de 2019, resol:
1.- Efectuar les següents delegacions, respecte dels serveis municipals que s’especifiquen, a favor dels Regidors i de les Regidores que tot 
seguit s’indiquen:

Servei de Cultura i de Foment de les Activitats tradicionals Jordi Escrivá Mateu
Serveis bàsics i de foment de la Qualitat ciutadana José Pascual Lopez Fuster
Servei d’ Educació i d’igualtat. Maria Reyes Vargas Soldevila
Servei de Mobilitat urbana i d’Esport Vicente Alvarado López
Servei de Festes i Noves tecnologies. Ana Maria Moreno Candel
Servei de Joventut i polítiques socials i de sanitat i salubritat. Maria Garcia Fuster
Servei de foment de l’Associacionisme Mar Rovira Vives
Servei d’Agricultura i medi ambient i de Seguretat Ciutadana Benjamín Tormo Camaró

2.- Les delegacions efectuades comprenen les facultats de direcció, organització interna i gestió dels corresponents serveis, amb exclusió de 
la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
3.- Notificar la present resolució a les persones designades a fi que procedisquen, si s’escau, a l’acceptació dels càrrecs.
4.- Remetre anunci de les esmentades delegacions per a la seua inserció al Butlletí Oficial de la Província i publicar-les igualment al Tauler 
d’Anuncis municipal.
5.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
6.- Les delegacions proposades seran efectives des del dia següent a la data de la present resolució.
Almoines, 25 de juliol de 2019.—L’alcalde, Juan Cardona Bertó.
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