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RESOLUCIÓ DE BATLIA

La organització municipal dissenyada suposa la definició de grans àrees d’actuació, de les quals seran
responsables distints membres del consistori.
Les esmentades àrees responen a diverses comeses i competències de responsabilitat en aquesta
corporació;
Considerant aquests esquema, aquesta alcaldia, fent ús de les atribucions que li atorguen l’article 21.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i l’article 43 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
RESOLC:
Primer.- Realitzar a favor dels tinents i tinentes de Batlia i regidors i regidores que es diran les delegacions
que, així mateix, es detallaran:
Primer tinent de Batlia, Joan M. Pons Sintes:
Àrea de serveis generals, que comprèn serveis generals, atenció al ciutadà, recursos humans, policia i
ocupació
Àrea de gestió del patrimoni
Àrea de brigada
Àrea de política econòmica i fiscal
Àrea de protecció civil
Àrea de salvament de platges
Àrea de prevenció d'incendis
Segon tinent de Batlia, Ramón Herraiz Eisman:
Àrea d'esports, que comprèn promoció i foment de l'esport, camp de futbol i poliesportiu.
Àrea d'urbanitzacions, que comprèn urbanitzacions i accés als nuclis de població.
Tercera tinenta de Batlia, Maria Teresa Martínez Martínez:
Àrea d'afers socials, que comprèn serveis socials, igualtat, geriàtric, gent gran, sanitat, cementeri i
cooperació.
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Quarta tinenta de Batlia, Débora Marquès Fluxà:
- Àrea de sostenibilitat,que comprèn el projecte de municipi sostenible i saludable.
- Área de devenvolupament econòmic
- Àrea de promoció cultural i sala Albert Camus
- Àrea de festes
- Àrea de comerç
- Àrea de turisme
- Àrea de petites i mitjanes empreses, que comprèn polígon industrial
Regidora Naomi Grace Tomomey:
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Àrea d'educació, que compren administració CEIPS, Escoleta, EMEA, escola d'adults
Àrea de joventut
Àrea de cultura (biblioteca i arxiu)
Àrea de transparència
Àrea de participació ciutadana
Regidora Estefania Medina Clement:
Àrea de medi ambient, que comprèn residus, abastament d'aigua, clavegueram, neteja viària, zones verdes,
parcs i jardins, camins rurals.

Segon.- Aquestes delegacions genèriques abasten la facultat de dirigir els serveis corresponents i gestionarlos en general, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Tercer.- Les presents delegacions sortiran efecte des del dia següent al de la data de la present resolució,
sense perjudici de la seva preceptiva publicació al BOIB.
Quart.- Donar compte de la present Resolució al Ple en la primera sessió que celebri.

M. Carolina Marquès Portella

Maria Cristina Gascón Mir
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