
  Número 36

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 21 de febrer de 2017

Número de registre 1296

AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER

Edicte de nomenaments, composició i delegació d’atribucions

Nomenaments, delegacions, creació comissions i composició i delegació d’atribucions.

Atès el que es disposa en els articles 44.2, 46.1 i 52.4 del R. Decret 2568/1986, de 28 de novembre, ROF i
règim jurídic de les entitats locals, en matèria de nomenaments, es fa públic el Decret d’Alcaldia següent:
Donat compte a l’Ajuntament Ple, en la seva sessió de data 8 de febrer de 2017. Decret d’Alcaldia, de data 6
de febrer de 2017, del tenor literal següent:
“Donant  compte  del  Decret  de  l’Alcaldia,  de  data  6-2-2017,  en  matèria  de  nomenament  i  delegació
d’atribucions.

Reestructuració respecte del Decret de nomenament, de data de 6 de juliol de 2015:
Regidories

Urbanisme, Promoció Econòmica i Hisenda-Economia Maria Sarret Pijuán
Obres i Serveis i Agricultura Ramon Borda Guasch
Cultura, Associacions Col·laboradores, Benestar Social, Medi Ambient i Direcció de Vallfogona Ràdio Arnau Galitó Trilla
Festes i Joventut Josep Tribó Sarret
Regidoria de la Ràpita Gregori Esteban Àngel
Esports i Regidoria de l’Hostal Nou i la Codosa Xavier Castellana Benseny
Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes

Atès el que als efectes preveu la vigent legislació i en relació a la Comissió Especial de Comptes, aquesta
sigui integrada pels Srs. Regidors: Arnau Galitó Trilla, Xavier Castellana Benseny, Antonio Piñol Carulla i
Constantí Piqué Sol, amb Presidència d’aquesta Alcaldia, Secretària la de l’Ajuntament o persona en qui
delegui.

Junta de Govern Local: composició i periodicitat de les sessions. Delegació d’atribucions de l’Alcaldia.

Comissió  de Govern,  avui  Junta  de  Govern  Local,  Òrgan  creat  i  vigent  des  de  l’any  1987 en  aquest
Ajuntament:
Nomenar com a membres de la Comissió de Govern els Srs. Gregori Esteban Àngel i Arnau Galitó Trilla,
Xavier Castella Benseny, Ramon Borda Guasch i Josep Tribó Sarret, amb Presidència d’aquesta Alcaldia.

Podran assistir els demés Regidors que ho desitgin, amb veu i sense vot. Es passarà convocatòria als Caps
de llista dels grups polítics a l’Ajuntament.

Que la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local serà cada 15 dies, en dimecres a
les 21 hores.

Quedant la resta de nomenaments, delegacions i atribucions, segons Decret de data 6 de juliol de 2015.

Que s’exposi  el  present  Decret,  mitjançant  publicació d’edictes  en el  Tauler  d’edictes  de l’Ajuntament  i
publicació en el BOP i web de l’Ajuntament: www.ajuntament.net”

Vallfogona de Balaguer, 14 de febrer de 2017
L’alcaldessa, Maria Sarret Pijuán
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