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AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER
Edicte cartipàs municipal 2019
De conformitat amb el que preveuen els articles 44.2, i 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, i 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es dóna publicitat a la part dispositiva dels
acords que va adoptar el Ple d’aquest Ajuntament en la sessió extraordinària de 27 de juny de 2019, en
relació al cartipàs municipal legislatura 2019-2023:
Nomenaments:
- Tinents d’Alcalde:
1r. Tinent d’Alcalde, Ramon Borda Guasch
2n Tinent d’Alcalde, Cristina Rúbies Abat
els quals el substituiran per ordre en casos de vacant, malaltia i absència; art. 47 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (R.D 2568/86, de 28 de novembre).
- Regidories:
Nomenar les regidories següents, com a àrees de coneixement, impuls i estudi i gestió dels assumptes i
serveis municipals amb les següents atribucions:
- Representar a l’Ajuntament en l’àmbit de les seves respectives àrees de delegació, excepte quan concorri
la presència del Sr. Alcalde.
- Urbanisme, Hisenda, Esports i Benestar Social: Xavier Castellana Benseny.
- Obres i Serveis, Ramon Borda Guasch.
- Cultura i Festes, Joventut i Direcció de Vallfogona Ràdio: Cristina Rúbies Abat.
- Agricultura, Medi Ambient i Promoció Econòmica: Josep M. Pons Torrades.
- Regidoria de l’Hostal Nou i la Codosa: Gemma Períes Gimenez.
- Regidoria de la Ràpita: Gregori Esteban Àngel.
Clauers en comptes de Bancs i Caixes: signatures conjuntes de Xavier Castellana Benseny i M. Antonieta
Pons Torrades, Interventora i Tresorera.
- Periodicitat sessions Ple.
Periodicitat de les sessions ordinàries de l’Ajuntament Ple, sigui de cada dos mesos des d’aquesta data, els
dimecres a les 21 hores.
- 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: Ramon Borda Guasch, Cristina Rúbiers Abat, Josep M. Pons Torrades i
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Jaume Sarret Torrades, amb Presidència d’aquesta Alcaldia, Secretària la de l’Ajuntament o persona en qui
delegui.
- Creació i composició de la Mesa de Contractació
- Mesa de Contractació
Vist el que als efectes preveu la vigent legislació en matèria de contractació, nomenar la Mesa de
Contractació, amb caràcter de permanent i integrada pels Srs: Ramon Borda Guasch, Josep Cases Roca
–arquitecte tècnic, un enginyer tècnic a determinar, i el Sr. Jaume Parramon Guillaumet, amb Presidència
d’aquesta Alcaldia, Secretària la de l’Ajuntament o persona en qui delegui.
- Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats
Nomenar al Sr. Xavier Castellana Benseny com a representant de l’Ajuntament en els Consells Escolars:
Col·legi Salvador Espriu, Consell Escolar llar d’infants La Mainada, Consell Escolar del Col·legi la Ràpita i
Consell Escolar de d’Escola de Capacitació Agrària de la Generalitat de Catalunya, en el municipi.
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 Junta de Govern Local els Srs Regidors/res: Cristina Rúbies Abat, Gregori
Esteban, Ramón Borda Guasch, Gemma Períes Gimenez i Josep M. Pons Torrades, amb Presidència
d’aquesta Alcaldia.
Podran assistir els demés regidors que ho desitgin, amb veu i sense vot. Es passarà convocatòria a tots els
Srs. Regidors de l’Ajuntament.
Que la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, serà cada quinze dies, en
dimecres a les 21 hores.
Delegació d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.
Delegar en la Junta de Govern Local, les competències i atribucions de l’Alcaldia que son delegables,
assenyalades en l’art. 21 de la LRBRL i art. 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, amb les excepcions que determina l’art. 53.3
del mateix text legal.
Que s’exposi el Present Decret, mitjançant publicació d’edictes en el taulell d’edictes de l’Ajuntament i
publicació en el B.O. de la Província, web vallgona.net.
- Transparència, accés a la informació i Bon Govern Local. Impulsar la governança pública local transparent,
posant els mitjans materials, humans i telemàtics necessaris a través dels portals de creació pròpia i
convenis amb els gestionats per les diferents administracions, en compliment de la Llei del Parlament de
Catalunya 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en el
seu defecte Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre; preservant-se els preceptes legals/Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, de protecció de dades i Llei Orgànica
de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals 3/2018, de 5 de desembre.
Que s’exposi el Present Decret, mitjançant publicació d’edictes en el taulell d’edictes de l’Ajuntament i
publicació en el B.O. de la Província i web de l’Ajuntament/ www.vallfogona.net.
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Vallfogona de Balaguer, 30 de juliol de 2019
L’alcalde, Xavier Castellana Benseny

Digitally signed by eBOP
Date: 2019.08.05
11:20:12 CEST
Reason:
Location: es_ca
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