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EDICTE

SEGON. Delegar l’àrea d’Habitatge, Memòria Històrica i Formació al senyor Àngel
Camacho i Perez.
TERCER. Deixar sense efecte la delegació efectuada de l’àrea d’Habitatge, Memòria
Històrica i Formació al senyor Pere Bitriu i Comallonga per Decret d’Alcaldia núm.
2019-0301 de 10 de juliol de 2019.
QUART. Determinar que els regidors i regidores delegats/des esmentats/des en
relació amb la matèria objecte de la delegació exerciran funcions de planificació,
programació i gestió de les actuacions que corresponguin a cada àmbit d’actuació
municipal pel qual se’ls designa amb facultat de direcció, inspecció i impuls dels
serveis compresos en cada àmbit, sense facultat però de resoldre actes que afectin a
tercers.
CINQUÈ. Notificar personalment la present resolució als/les regidors/es designats/des,
que hauran d’acceptar expressament, essent efectiva la delegació a partir de
l’endemà de la seva acceptació expressa davant l’Alcalde, i remetre la Resolució del
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, igualment
publicar la Resolució en el tauler d’anuncis i pàgina web de l’Ajuntament, sense
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució per
l’Alcalde.
SISÈ. Donar compte d’aquest decret al Ple en la primera sessió que se celebri.”

Artés, 27/09/2019
L’alcalde, Enric Forcada Valiente
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PRIMER. Ampliar la delegació efectuada a la senyora Mariona Altimira i Sallent per
Decret de l’Alcaldia del dia 10 de juliol, núm. 2019-0301, de l’àrea de Dones,
Feminismes i LGTBI.

Data 4-10-2019

RESOLC:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Decret 209/2019, d’1 d’abril, vista la sessió constitutiva de l’Ajuntament de data
15/juny/2019, en ús de les facultats que li confereixen l’article 21.3 de la llei 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb els articles
43, 44 i 45 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

B

“Celebrades les eleccions locals el passat dia 26 / maig / 2019, convocades pel Reial

A

Aquesta Alcaldia, mitjançant Decret del dia 26 de setembre de 2019, ha disposat:

