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AJUNTAMENT DE SIDAMON

Edicte de modificació del cartipàs municipal

Per acord del  Ple municipal  06/2017 de data 5 de setembre de 2017, s’han adoptat  els  corresponents
acords referents a la composició i organització del consistori.

Amb el present edicte es fan públics les modificacions dels nomenaments i la nova organització municipal:

Donar compte de les resolucions del Sr. Alcalde en matèria de Tinent d’Alcalde.
Per  l’Alcaldia,  es  dóna compte  del  DA 112/2017 dictat  per  al  nomenament  dels  Tinents  d’Alcalde que
corresponen com segueix:

Primer tinent d’alcalde: Sergi Balcells Bals
Segon tinent d’alcalde: Xavier Llovera Carulla
Tercer tinent d’alcalde: Janet Grummich Rodie

Donar compte de la periodicitat de les sessions de l’òrgan col·legiat: Ple.
Primer. Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament
El Ple de l’Ajuntament celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat mensual. El dia de celebració
serà, preferentment, el darrer dimarts de cada mes. Si el dia preestablert per a la celebració de la sessió és
inhàbil, podrà celebrar-se el Ple, amb idèntic caràcter d’ordinari, el dia hàbil anterior o posterior. L’hora de
celebració serà a les 21 hores, excepte els previstos durant els mesos d’estiu (juny i setembre) que serà a
les 22 hores.

Segon. Periodicitat de les sessions de les Comissions Informatives
Les sessions que hagi de celebrar la Comissió Especial de Comptes, en el qual cas s’estarà a allò que
determina l’article 101 del Dl. 2/2003, de 28 d’abril, TR de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Tercer. Per a les sessions extraordinàries i les extraordinàries urgents seran d’aplicació les disposicions de
caràcter general previstes a la legislació de règim local.

Al  mateix  acte,  tots  els  regidors mostren el  seu consentiment  a rebre les convocatòries  als  plens,  tant
ordinaris, extraordinaris i urgents, mitjançant correu electrònic facilitat a l’Ajuntament. Es signa document
acreditatiu d’aquest consentiment.

Donar compte dels responsables de les diferents àrees de gestió que es delimiten
- S’estableixen les àrees competencials, configurades com a Delegacions especials unipersonals i amb la
denominació específica de Regidoria, que seguidament es relacionen, designant-se els senyors regidors i
les senyores regidores responsables i l’abast de la Delegació:

Alcaldia: Maria Dolors Tella Albareda (CiU). Urbanisme, Ordre Públic, Serveis Socials.

Regidor: Sergi Balcells Bals (CiU). Regidor de Festes, Relacions amb Entitats, Àrea de Personal.

Regidora: Janet Grummich Rodie (CiU). Regidora de Joventut, Mobilitat, Relacions amb el CEIP el Timó.
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Regidor:  Xavier  Llovera  Carulla  (CiU).  Regidor  Medi  Ambient,  Promoció  Econòmica,  Agricultura  i
Manteniment Camins, Sanitat.

Regidora: Montserrat Carulla Tella (CiU). Regidora d’Hisenda i Relacions amb la llar d’infants.

Regidor: Francesc Xavier Llovet Mayora (CiU). Regidor de Noves Tecnologies i Comunicació.

Regidor: Joan Tarruella Andrés (CiU). Regidor d’Esports i Cultura.

Donar compte de la creació de les comissions informatives permanents: Comissió especial de comptes.
Membres de la Comissió Especial de Comptes:
Sra. Maria Dolors Tella Albareda.
Sra. Montserrat Carulla Tella.
Sr. Francesc Xavier Llovet Mayora.

Nomenament representants òrgans col·legiats:
Consells Escolars: Al Consell Escolar del Col·legi Públic El Timó, al Consell Escolar de la Zona d’Escoles
Rurals (ZER): Janet Grummich Rodie.

Consorci per al Desenvolupament Rural del Pla d’Urgell: Xavier Llovera Carulla.

Patronat de Turisme de la Comarca del Pla d’Urgell: Francesc Xavier Llovet Mayora.

Junta d’accionistes Applus Agroambiental: Maria Dolors Tella Albareda.

Consell Escolar llar de la Llar d’Infants la Tenalla: Montserrat Carulla Tella.

Consorci Estany d’Ivars: Francesc Xavier Llovet Mayora.

Consell esportiu del Pla d’Urgell: Joan Tarruella Andrés.

Establir al Sr. Sergi Balcells Bals, com a primer tinent d’alcalde, el càrrec de suplent de tots els nomenats a
algun càrrec de representats d’òrgans col·legiat.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i per donar compliment al disposat al Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals.

Sidamon, 6 de setembre de 2017
L’alcaldessa, Maria Dolors Tella Albareda
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