EDICTE
Sobre delegacions de funcions específiques als Regidors i nomenament de
Tinents d’Alcalde
Expedient 173/2018

Faig constar que en data 30 d’abril de 2018 he dictat decret núm. 2018/0060, amb el
tenor literal següent:
«De conformitat amb el que disposa l’article 56 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i els articles 43, 44, 45 i 46 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals.
En data 27 de març de 2018, en sessió extraordinària, el Ple de la Corporació va
prendre coneixement de la renúncia del càrrec com alcalde del Sr. Francesc Martínez
Vilaseca.
En el Ple celebrat el dia 10 d’abril de 2018, en sessió extraordinària, va sortir escollit
nou alcalde, el Sr. Domènec Òrrit Pujol.
És per tot això que
DECRETO
PRIMER. Estructura funcional municipal
Els àmbits integren les competències i els procediments els quals coneix una comissió
informativa.
Les àrees integren les competències i els procediments els quals l’alcalde exercirà
directament o delegarà en un tinent d’alcalde o regidor. La delegació en aquests
òrgans unipersonals comprendrà sempre una o diverses àrees completes.
Sense perjudici de l’anterior, correspondran al Ple i a la Junta de Govern Local les
atribucions sobre actuacions dels procediments que, en el primer cas, se li reservin
legalment o se li atribueixin i no es deleguin, i, en el segon cas, se li deleguin.
L’estructura municipal es declara, en aquest decret, a partir de la que es proposarà al
Ple municipal i serà modificada cada vegada que el Ple la modifiqui. Aquesta provisió
no regeix per als equips instructors, que seran determinats per decret de l’alcalde.
Inicialment, aquesta estructura és la següent:
Alcalde – President: DOMÈNEC ÒRRIT PUJOL
· Ensenyament
· Cultura i Patrimoni
· Hisenda
· Comunicació
· Relacions Institucionals
1r Tinent d’Alcalde: MANEL VALERO GUETO
· Protecció Civil
· Ocupació
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Ajuntament de Castellnou de Bages
· Festes i Entitats
· Serveis i Manteniment
2n Tinent d’Alcalde: LLUÍS THOMEN CORBALÁN
· Esports
· Infància i Joventut
· Urbanisme i Via pública
· Equipaments municipals
· Recursos Humans
Regidora: CARME LLORENS CONCUSTELL
· Serveis Socials
· Gent Gran
· Sanitat
· Dona
Regidora: MARINA NAVIO PINA
· Medi Ambient i Sostenibilitat
SEGON. Nomenament de tinents d’alcalde
Es nomenen tinents d’alcalde els membres de la Junta de Govern Local següents, i
correspondrà als nomenats substituir l’Alcalde amb l’ordre que també s’expressa:


Primer tinent d’alcalde: Manel Valero Gueto



Segon tinent d’alcalde: Lluís Thomen Corbalán

QUART. Trametre anunci de les referides delegacions i nomenaments per a la seva
inserció en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i publicar-les igualment al Tauler
d’anuncis i el web municipal.
CINQUÈ. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se
celebri.
SISÈ. Les delegacions i nomenaments conferits seran efectius des del dia següent a la
data de la present resolució.
SETÈ. Declarar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser
impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos o, potestativament per mitjà de
recurs de reposició davant de l’Alcalde en el termini d’un mes sense perjudici que els
legitimats puguin interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.”
Domènec Òrrit Pujol
Alcalde
Castellnou de Bages, document signat digitalment al marge.
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TERCER. Es deroguen totes les disposicions anteriors en matèries de cartipàs
municipal competència de l’Alcalde.

