A L'ALCALDIA
Distinguit Sr. Alcalde,
en referència a la reunió mantinguda entre vosté i els regidors del grup municipal
socialista en la sala de reunions de l'Ajuntament el passat dilluns 6 de juliol a les 19 h, li
adjunte el document d'acord perquè siga signat per vosté si escau, demanant-li que ens
siga remesa una de les còpies.

Signat. Christian Lausuch
Albalat de la Ribera, 7 de juliol de 2015.

ACORD PSPV - EU
ALBALAT DE LA RIBERA
Reunits en la sala de comissions de l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera el dilluns 6 de juliol de
2015 a les 19 h els següents:
- Felip Hernandis com a Alcalde i membre del grup municipal d'Esquerra Unida,
- Anna Badia, Christian Lausuch i José Roig com a membres del grup municipal del Partit
Socialista del País Valencià,
arriben al següent ACORD per a la present legislatura pel que fa a la delegació de competències
municipals:
Se delegarà per part del Sr. Alcalde les regidories de:
1.- Regidoria de Patrimoni (en el regidor Christian Lausuch)
2.- Regidoria de Joventut (en la regidora Anna Badia)
3.- El regidor José Roig com a representant de l'Ajuntament d'Albalat en la Mancomunitat de
residus Albalat-Polinyà així com la seua candidatura a la presidència d'aquesta.
amb les següents competències i condicions:
–

Pel que fa a la Regidoria de Patrimoni es delega la gestió de l'ús, el manteniment, la
restauració/recuperació i l'equipament dels següents elements patrimonials: Casa del Bou,
Biblioteca, Centre Dotacional, Saló d'Actes de la Casa de la Cultura (no el bar ni el llar del
jubilat), la casa herència de Pepe Puchades al C/Castell i l'arxiu municipal.

–

Pel que fa a la Regidoria de Joventut, es tracta de la gestió de l'ús del Casal Jove (al
Centre Dotacional), promoció d'activitats encaminades dirèctament a la juventut així com
les relacions entre l'Ajuntament i l'associació juvenil de voluntaris "Xúquer Monitors".

–

Per a portar a terme les competències anteriorment esmentades caldrà disposar del
conserge del Centre Dotacional així com del bibliotecari, les hores dels quals seran
distribuïdes acord a les necessitats que requerisquen les competències referides.

–

La delegació d'aquestes competències serà efectiva a partir del dia 1 de setembre de
l'actual.

–

Acompanyament pressupostari corresponent.

–

Els regidors no seran alliberats, però per portar a terme la delegació tindran l'accés i
disponibilitat dels recursos de l'Ajuntament.

–

En els actes en que es faça ús d'aquestes instal·lacions però que siguen promocionats per
altres regidories, seran aquestes les responsables de l'organització dels actes, tot i que
hauran de tindre en compte els criteris establerts per la regidoria de patrimoni pel que fa a
l'ús d'aquestos espais.

–

En els casos que siga convenient crear un reglament d'ús de l'espai, fins que aquest no
siga aprovat pel plenari, s'aplicaran els criteris d'organització que considere el regidor
competent.

