
45N.º 132
11-VII-2019

BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 45N.º 132

11-VII-2019
BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ajuntament de Manuel 
Anunci de l’Ajuntament de Manuel sobre nomenaments 
de regidories y delegacions.

ANUNCI
Després de les eleccions locals del passat dia 26 de maig i constitu-
ïda la Corporació en sessió extraordinària el dia 15 de juny de 
2019.
De conformitat amb allò disposat a l’article 21.3 de la Llei 7/85, de 
2 d’abril i 43, 44 i 45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, 
he resolt el següent:
Primer: Efectuar les següents delegacions, respecte dels assumptes 
que s’especifiquen, a favor dels regidors que a continuació s’indi-
quen.
1.- Regidoria d’ Agricultura: FRANCISCO MICO LLORENS
Assumptes que es deleguen:
a) Manteniment, control i millora de les infraestructures agràries.
b) Potenciar la relació en les organitzacions agràries locals i supra-
locals.
c) Potenciar la vigilància rural.
d) Potenciació de la formació e informació professional agrària. 
Possibilitar l’execució de projectes locals que generen ocupació en 
matèria d’agricultura.
e) Control i seguiment de replegada d’envasaments de productes 
fitosanitaris agrícoles.
f) Control ,potenciació i seguiment d’estratègies d’actuació per la 
prevenció de danys naturals.
g) Captació, control i seguiment de l’ocupació temporal i de les 
obres al terme agrari municipal.
h) Responsable de les relacions institucionals a la Conselleria 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de la coordinació a les regido-
ries que calguen.
2.- Regidoria de Joventut: ESTHER COPOVI BOSCH
Assumptes que es deleguen:
a) Disseny d’activitats que complementen l’activitat cultural del 
poble,especial coordinació amb la R. de Cultura.
b) Coordinar el funcionament del Centre Informació Juvenil com 
dinamitzador de la vida del Jove, que junt als recursos municipals, 
mancomunats o comarcals facilitarà que el jove puga desenvolupar-
se com ciutadà.
c) Disseny d’una programació anual d’activitats per complementar 
la programació cultural en l’aspecte festiu.
d) Coordinar la gestió i treball de l’animador sociocultural.
e) Planificació, coordinació i execució de les polítiques d’ocupació 
juvenil.
f) Impulsar i fomentar l’associacionisme juvenil.
g) Coordinar informació juvenil mitjançant el Centre d’Informació 
Juvenil .
h) Totes aquelles que per l’àrea pogueren sortir.
3.-Regidoria de Cultura: VICTORIA EUGENIA GARRIGUES 
BENAVENT
Assumptes que es deleguen:
a) Elaborar una programació anual cultural.
b) Control, seguiment regulació i resolució en el control i manteni-
ment dels locals d’ús de les distintes associacions.
c) Impulsar la recuperació cultural del poble. Recuperar l’estació 
com centre Sociocultural.
d) Relacions amb les diverses associacions i entitats culturals del 
poble.
e) Promoció i us del Valencià en tots el àmbits de la vida local.
f) Coordinar l’activitat de l’animador sociocultural.
g) Coordinar i actualització de la WEB municipal i gestió de la WIFI 
municipal.
h) Totes aquelles que per l’àrea pogueren sortir.
i) Promoció i difusió del porrat del 2 de febrer.
4. Regidoria d’Educació: JOSÉ LUÍS FERRÚS COMPANY
Assumptes que es deleguen:
a) Coordinació, control i seguiment de l’educació permanent 
d’adults,

b) Cursos de Valencia i Tallers formatius.
c) Manteniment de les actuals instal·lacions escolars.
d) Regular l’ús de les Escoles públiques.
e) Formar part del C. Escolar de l´Escola Infantil. Manteniment de 
les seues instal·lacions i gestionar l’execució de noves instal-
lacions.
f) Seguiment, control, manteniment de la Biblioteca municipal.
g) Impulsar i promoure amb les regidories corresponents campanyes 
d’educació i formació en temes específics.
h) Totes aquelles que per l’àrea pogueren sortir.
5.- Regidoria d’ Hisenda: VICTORIA EUGENIA GARRIGUES 
BENAVENT
Assumptes que es deleguen:
a) Control en l’execució del pressupost
b) Informació anual compte Ajuntament.
c) Tresoreria
d) Estudi d’increment - congelació imposts. Estudi fraccionament 
dels impostos.
e) Totes aquelles que per l’àrea pogueren sortir.
6.-Regidoria d’Esports: FRANCISCO MICO LLORENS
Assumptes que es deleguen:
a) Coordinació escoles esportives municipals..
b) Foment de l’esport arrelats a l’entorn.
c) Manteniment i conservació de les instal·lacions esportives de les 
Salines.
d) Foment de l’esport per a tots.
e) Coordinació a les regidories per tal d’impulsar programes globals 
d’actuació.
f) Proposar campanyes de motivació per l’esport.
g) Totes aquelles que per l’àrea pogueren sortir.
h) Reforma integral del poliesportiu, gespa artificial, pista básquet, 
trinquet, etc.
7.-Regidoria de Festes: ESTHER COPOVI BOSCH
Assumptes que es deleguen:
a) Elaborar la programació de festes, en el supòsit d’absència de 
festers.
b) Coordinar l’activitat festiva amb els festers, filles de Maria i 
Moros i Cristians.
c) Presidir la comissió de Festes, en el cas absència de festers.
d) Totes aquelles que per l’àrea pogueren sortir.
8.-Regidoria Urbanisme, Obres i Serveis Públics: JOSEP ANTONI 
PASTOR PONS
Assumptes que es deleguen:
a) Residus sòlids: control d’arreplega, manteniment de contenidors 
i abocaments incontrolats al casc urbà.
b) Control, seguiment de la zona d’aportació, així com la possible 
construcció Ecoparc.
c) Control, manteniment i inversions prioritzades en l’enllumenat 
públic i de instal·lacions municipals: Potenciar l’estalvi i el control 
de les despeses de manteniment.
d) Control de la qualitat del aigua potable ,pou i instal·lacions.
e) Control de la qualitat de les aigües residuals i control l’obra 
EDAR.
f) Foment i execució en matèria de prevenció fitosanitàries que 
afecten al casc urbà.
g) Control, manteniment i inversions al Cementeri Municipal.
h) Control de la protecció animal i seguiment en el compliment de 
les ordenances d’aquesta àrea. Control i seguiment en replegada 
d’animals solts. Promoure campanyes de respecte als animals.
i) Totes aquelles que per l’àrea pogueren sortir.
j) Control manteniment i seguiment en l’execució de les obres i 
serveis públics.
k) Coordinació i Seguiment de la Via Verda.
l) Coordinació i Seguiment del Planejament Municipal.
9.-Regidoria de Medi Ambient i Ecologia: JOSÉ LUÍS FERRÚS 
COMPANY
Assumptes que es deleguen:
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a) Manteniment entorn.
b) Control dels abocadors.
c) Promoure campanyes de respecte al medi.
d) Iniciar campanyes de reforestació.
e) Manteniment i creació de zones verdes i esplai. Gestió de la 
construcció via verda.
f) Creació de l’òrgan de participació del Paratge Natural Municipal 
de les Salines.
g) Coordinació i prevenció en matèria d’incendis.
h) Coordinar i impulsar la creació del voluntariat mediambiental en 
el nostre entorn.
i) Promoure campanyes de respecte a l’entorn vegetal i animal.
j) Relacions amb les institucions locals i supralocals relacionades 
amb el medi ambient.
k) Impulsar la creació d’associacionisme de defensa del mitjà.
l) Totes aquelles que per l’àrea pogueren sorgir.
10.-Regidoria de Sanitat: VICTORIA EUGENIA GARRIGUES 
BENAVENT
Assumptes que es deleguen:
a) Manteniment del Consultori.
b) Proposar i col·laborar amb les campanyes de prevenció de la 
salut.
c) Relacions amb la Mancomunitat en els programes de Benestar 
Social en relació amb la salut local.
d) Totes aquelles que per l’àrea pogueren sorgir.
11.-Regidoria de Benestar Animal: ESTHER COPOVI BOSCH
Assumptes que es deleguen:
a) Donar, des de l’Administració Pública, protecció i veu per als 
animals, tant domèstics com els abandonats.
b) Facilitar la convivència amb les mascotes fent complir als propi-
etaris unes normes bàsiques de neteja en l’espai públic.
c) Promoure la conscienciació ciutadana del que suposa tenir res-
ponsablement animals domèstics.
d) Sensibilitzar sobre la problemàtica que suposa l’abandonament i 
maltractament animal.
e) Ajudar i donar suport institucional per a les associacions anima-
listes del poble.
f) Creació i manteniment d’instal-lacions vinculades on els animals 
puguen gaudir lliurement.
g) Fer seguiment i actualització de les ordenances municipals ori-
entades a millorar el benestar animal.
h) Responsable de les relacions institucionals en altres entitats pú-
bliques o privades que es dediquen a matèries vinculades en el be-
nestar animal.
i) Totes aquelles responsabilitats que per l’àrea puguen sorgir.
12.-Regidoria d’Igualtat: VICTORIA EUGENIA GARRIGUES 
BENAVENT
Assumptes que es deleguen:
a) Fomentar la igualtat de dones i homes, implicant a tots el àmbits 
de la societat.
b) Elaborar un Pla d’Igualtat en la Corporació Municipal.
c) Desenvolupar polítiques que promoguen una societat igualità-
ria.
d) Difondre campanyes de prevenció de la violència de gènere.
Segon: Criteris per a l’actuació de cada regidor en la seua delega-
ció
a) Autonomia en la gestió, execució i resolució
b) Dotació de recursos personals
Tercer: Les delegacions efectuades abraçaran les facultats de direcció, 
i gestió dels diferents assumptes, inclosa la facultat d’emetre actes 
que afecten a tercers.
Quart: Notificar la present resolució a les persones designades amb 
la finalitat que efectuen, si procedeix, l’acceptació dels citats càr-
recs.
Quint: Les delegacions conferides seran efectives des de l’endemà 
a la data de la present resolució.

Sisè: Donar compte d’esta resolució al Ple, en la primera sessió que 
celebre.
Setè: Remetre anunci de les delegacions conferides perquè s’inseris-
quen en el Butlletí Oficial de la Província, així com fer-los públics 
en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament.
Manuel, a 27 de juny de 2019.—L’alcaldessa-presidenta, Purificaci-
ón Atienza Boronat.
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