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Núm. 7380
AJUNTAMENT DE LLANARS
Anunci de nomenament de tinent d’alcalde i delegació de competències
Per decret d’alcaldia de 15 de juny de 2015 es resol de nomenar tinent d’alcalde al Sr. Joan Moret Roqué.
Per decret d’alcaldia de 15 de juny de 2015 es resol:
“...”
1. Encomanar les gestions relacionades amb les àrees de competències de l’alcaldia que es diran tots seguit en els regidors
que també es diran:

Urbanisme i promoció econòmica

Agricultura, ramaderia i
Medi Ambient

Serveis municipals

Educació i Esports
Cultura i Festes

Tasques
- Disciplina urbanística
- Serveis turístics
- Habitatge social
- Indústria, tallers, comerços, activitats industrials.
- Llicències d’activitats
- Gestió dels comunals
- Gestió ajuts agricultura (arranjament camins, abeuradors, passos canadencs,...)
- Organització d’esdeveniments relacionats amb la regidoria
- Gestió de les aigües residuals
- Gestió dels residus
- Gestió del forest públic
- ADFs
- Agenda 21
- Serveis municipals (llum, carrers, espais públics, jardineria,.....)
- Gestió aigües potables
-Cooperativa
-Mancomunitat Vall de Camprodon
- Gestió de l’arxiu documental
- Noves tecnologies
- Escoles
- Gestió dels equipaments esportius
- Organització d’esdeveniments esportius i d’oci
-Festes
-Organització esdeveniments culturals
-Gestió de la junta del Ball
-Associacions locals

Regidors
Jordi Llongarriu

Joan Moret

Josep Buixeda

Mireia Guillaumes
Joan Solé

L’Alcaldia exercirà l’àrea de Governació, Hisenda, Serveis socials i la resta de matèries no expressament encomanades.
2. La durada de les encomanes serà igual a l’actual mandat i suposa la realització de totes aquelles activitats materials,
tècniques i de serveis de cada competència afectada. En cap cas hi ha cessió de la titularitat competencial ni dels elements
substantius del seu exercici.
En tot cas la responsabilitat segueix essent de l’òrgan que encomanda qui ha de dictar els acords i resolucions de caràcter
jurídic que donin suport a l’activitat encomanada.
“...”
Llanars, 8 de juliol de 2015
Amadeu Rosell i Marti
Alcalde
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