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AJUNTAMENT DE TREMP

Exp. 2021001781. Nomenament i delegacions regidor. Decrets d’Alcaldia

EDICTE

De conformitat amb el que preveuen els articles 44, 46 i 53 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es fa públic
per al general coneixement del contingut dels Decrets de l’Alcaldia que es diuen a continuació:

1. Decret núm. 2021DECR001072, de 07-10-2021, pel qual modifica el règim de sessions de la Junta de
Govern Local i la seva composició en què s’ha resol:

“Primer: Determinar el règim de sessions de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament serà el següent:
Es reunirà amb caràcter ordinari cada primer i  tercer dilluns hàbil  del mes a les 8.00 hores del matí, a
excepció  del  període comprés  entre els  dies  1 d’agost  i  15 de setembre de cada any,  i  amb caràcter
extraordinari en tots aquells supòsits que preveu la legislació vigent.

Segon: La Junta de Govern Local està presidida per la titular de l’Alcaldia, Maria Pilar Cases i Lopetegui i
estarà formada per quatre regidors/es i en aquest acte es nomena Josep Ma Puigarnau Peró.”

2. Decret núm. 2021DECR001073, de 07-10-2021, pel qual es nomena un tinent de l’alcaldia, en què s’ha
resolt:

“Primer: Nomenar el regidor senyor Josep Ma Puigarnau Peró, com a 1r tinent d’alcalde i responsable de
l’Àrea d’Administració, en substitució la senyora Anna Ritz Escur.”

3. Decret núm. 2021DECR001077, de 08-10-2021, pel qual es nomena un tinent d’alcalde, en què s’ha
resolt:

“Primer:  Constatar  que  d’acord  amb  el  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2021DECR001073,  de  7  d’octubre,
l’Ajuntament de Tremp queda organitzat en quatre àrees que inclouen les regidories municipals. De cada
àrea n’és responsable un tinent d’alcalde, tal com se cita a continuació:

1r. Tinent d’alcalde: Josep Ma Puigarnau Peró, responsable de l’Àrea d’Administració (Àrea 1).

2n. Tinent d’alcalde: Antoni Flores i Ardiaca, responsable de l’Àrea de Desenvolupament (Àrea 2).

3r. Tinent d’alcalde: Francesc Castells i Garcia, responsable de l’Àrea de Serveis Personals (Àrea 4).

4t. Tinent d’alcalde: Leonardo Melgarejo i Giraldo, responsable de ble de l’Àrea de Cultura (Àrea 3).

Segon: Efectuar les delegacions i modificacions de delegacions al senyor Josep Ma Puigarnau Peró que es
diran a continuació:

Àrea 1 Administració: Correspon a la 1ª tinent d’alcalde, Josep Ma. Puigarnau Peró, i  s’hi adscriuen les
regidories següents:

1. Règim intern
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Titular: Maria Pilar Cases i Lopetegui

2. Hisenda i Patrimoni

Titular: Antoni Flores i Ardiaca

3. Promoció Local

Titular: Josep Ma Puigarnau Peró

4. Fires

Titular: Josep Ma Puigarnau Peró

5. Tecnologia i Societat de la Informació

Titular: Francesc Castells i Garcia

Àrea 4 Serveis Personals: Correspon al 3r tinent d’alcalde, Francesc Castells i Garcia, i s’hi adscriuen les
regidories següents:

17. Salut

Titular: Josep Ma Puigarnau Peró

Tremp, 11 d’octubre de 2021
L’alcaldessa, M. Pilar Cases i Lopetegui
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