
     AJUNTAMENT DE L’ARGENTERA 
NIF: P4301700C 

 

Plaça de l’Esglesia, 5 – 43773 L’Argentera – Tel. 977834070 – Fax 977834081 – ajuntament@argentera.cat – www. argentera.cat 

 
ANUNCI DE LA RESOLUCIÓ CREACIÓ REGIDORIES I COMISSIONS DE 
TREBALLS I DELEGACIONS 

 
D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de règim local, després de 
les eleccions municipals de 24 de maig de 2015, constituïda la Corporació i donat 
compte al Ple d’organització de data 19/06/2015, es fa pública la següent Resolució 
d’alcaldia, que es transcriu literalment:   
 

“RESOLUCIÓ NÚM. 65/2015. CREACIÓ REGIDORIES I COMIS SIONS DE 
TREBALLS I DELEGACIONS 

1. ANTECEDENTS 
 
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. La nova 
corporació municipal es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 
 
1.2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió 
dels assumptes municipals, per a la millor organització de la gestió municipal i el millor 
estudi i preparació dels assumptes que s’han de sotmetre a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament, es considera necessària creació de les següents regidories, amb 
caràcter general, i comissions de treball, a les quals s’han adscrit els regidors que es 
detallen.  
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, i altra legislació concordant, i llevat de les matèries 
indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC: 
 
PRIMER. Crear i efectuar, a favor dels regidor/es que es detallen en cada regidoria i 
comissió de treball, una delegació genèrica d’atribucions: 
 
- Governació, Serveis Socials, Sanitat i Turisme: Antonio Crusat Forns 

- Medi Ambient, Agricultura, Protecció Civil, Urbanisme i Obres Públiques: Lluís M. 
Castellví Valls 

- Serveis Públics: Carlos Valls Jordà 

- Hisenda, Activitats Econòmiques, Cultura, Ensenyament i Comunicació: Olga 
Torroja Donay 

- Joventut, Esports i Festes: Carlos Valls Jordà 

- Comissió de treball de Joventut, Esports i Festes: Carlos Valls Jordà, Roser Cerdà 
Ferré i Olga Torroja Donay 
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SEGON. Notificar aquesta Resolució als interessats. 

TERCER. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï 

QUART. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, 
sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la 
Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre.” 

L’Argentera, 26 de juny de 2015  
 
L’Alcalde,  
 
 
 

Lluís M. Castellví Valls 

 


