
 

 

DECRET DE L’ALCALDIA 

 

 

Marc Almendro i Campillo, alcalde-president d’aquest Ajuntament, en raó a les 
atribucions que em confereix l’article 43 del Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, i amb la finalitat d’assolir una major eficàcia en la gestió municipal, HE 

RESOLT: 
 

 

PRIMER.- Efectuar les delegacions genèriques per a la gestió de les àrees que a 

continuació es relacionen a favor dels regidors/es que s’expressen, reservant-se 

l’Alcaldia la responsabilitat i gestió directa de les àrees de: 

 
- Serveis Territorials 

- Comunicació 

- Participació i Transparència 

 

a) Es delega a favor de la regidora Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas la gestió amb 

caràcter genèric de les següents àrees: 

- Educació 

- Infància 

- Cooperació al desenvolupament 

 

b) Es delega a favor del regidor Sr. Irael Payà i Todolí la gestió amb caràcter genèric 

de les següents àrees: 

- Serveis Interns 

- Seguretat Ciutadana 
- Esports i Promoció de la Salut 

 

c) Es delega a favor de la regidora Sra. Elisabet Vilaró i Gea la gestió amb caràcter 

genèric de les següents àrees: 

- Cultura 

- Turisme i Identitat 

- Equitat 
 

d) Es delega a favor de la regidora Sra. Mercè Vizern i López la gestió amb caràcter 

genèric de les següents àrees: 

- Promoció econòmica 

- Festes 

- Gent Gran 



 

 

- Adolescència i Joventut 
 

e) Es delega a favor de la regidora Sra. Xènia Matas i Castany la gestió amb caràcter 

genèric de les següents àrees: 

- Medi ambient i sostenibilitat 

 

f) Es delega a favor de la regidora Sra. Laura Ribalaiga i Prats la gestió amb 

caràcter genèric de les següents àrees: 

- Serveis a les Persones 

 

SEGON.- Les delegacions a què es refereix aquest decret no inclouen la facultat de 
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 

 

TERCER.- Conformement amb el previst per l’article 44 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, 

d’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri, 

notificant-la personalment als designats, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la 

Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la seva data.  

 

 

Document signat electrònicament. 

 

L’alcalde. 

 


