Francesc Guisset Lagresa, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, en data 2210-2020, ha dictat el Decret següent:
“En el Ple municipal celebrat el dia 21 d’octubre de 2020, va prendre possessió
del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Llançà, el Sr. Stéphane Juanola Journé
de la llista electoral JuntsxCat, en substitució per renúncia del Sr. Juan José
Serrán Báez.
Procedeix modificar l’organigrama de funcionament dels òrgans de govern
municipal per adaptar-los a la nova composició del consistori municipal, per la
qual cosa i en virtut d’allò que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els articles 35.2 i 52 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i l’article 99 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya.
HE RESOLT
Primer.- MODIFICAR el Decret 855/2019, de 18 de juny, de constitució i
composición de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Llançà, la qual
estarà integrada per l'Alcalde, que serà el seu president, i els Regidors següents:
— Sra. Núria Escarpanter i Olivet
— Sra. Sílvia Barris i Roca
— Sr. Stéphane Juanola Journé
Segon.- MODIFICAR el Decret 854/2019, de 18 de juny, de designació de
Tinents d’Alcalde, i designar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Llançà
els Regidors següents:
— Sra. Núria Escarpanter i Olivet, 1a Tinent d’alcalde
— Sra. Sílvia Barris i Roca, 2a Tinent d’alcalde
— Sr. Stéphane Juanola Journé, 3r Tinent d’alcalde
Tercer.- MODIFICAR el Decret 865/2019, de 19 de juny, d’Establiment d’Àrees
municipals, adscripció de serveis i delegació de competències a Regidors, en el
següent sentit:
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Edicte de reorganització del òrgans de govern
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Exp. 2125/2020
Reorganització òrgans de govern

ÀREA
Noves Tecnologies i Participació ciutadana
Turisme, Comunicació i Publicacions i
Esports.

2n.- DELEGAR als Regidors que s’indica les facultats de direcció interna i gestió
dels serveis corresponents, de forma especial, de conformitat amb el que disposa
l’article 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, que no inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
REGIDOR/A

ÀREA

Sra. Escarpanter

Noves
Tecnologies
Participació
ciutadana

Sr. Juanola

Turisme

SERVEIS
-Promocionar la implantació en el municipi
i de les noves tecnologies.
-Facilitar l’accés general i l’ús adequat de
l’Internet i altres xarxes digitals.
-Fomentar l’ús de les noves tecnologies i
vetllar pel seu desenvolupament.
-Promoure la participació ciutadana ens
tots els àmbits.
-Promoció del turisme.
-Coordinació i direcció de les activitats
relacionades amb el sector turístic.
-Direcció de l’Oficina de Turisme Municipal.
-Coordinació de les relacions amb
organismes i entitats públiques o privades
vinculades al sector turístic.
-Control del personal del servei.
-Control de la qualitat dels serveis turístics.

Comunicació i -Dirigir i coordinar les publicacions
Publicacions
municipals.
-Promoure la col·laboració ciutadana ens
els butlletins municipals.
-Vetllar per la difusió i informació que
ofereixi l’ajuntament.
-Col·laborar en diverses publicacions
públiques o privades d’interès municipal
Esports

-Coordinació dels diferents edificis i
instal·lacions esportives municipals.
-Programació de l’activitat esportiva
municipal.
-Control del funcionament i conservació de
les instal·lacions esportives
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REGIDOR/A
Sra. Núria Escarpanter Olivet
Sr. Stéphane Juanola Journé

Butlletí Oficial de la Província de Girona

1r.- ESTABLIR les següents ÀREES MUNICIPALS a través de les quals
s’estructurarà l’activitat municipal:

Quart.- En tot allò no modificat expressament en el present Decret, segueix
vigent el contingut dels Decrets 854, 855 i 865 de 2019.
Cinquè.- Notificar personalment el nomenament als designats, que es
considerarà acceptat tàcitament, llevat manifestació expressa; i publicar-la en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
en el web municipal, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de
la signatura de la Resolució per l’Alcalde.
Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera
sessió que celebri.”
El que es publica per al general coneixement i d’acord amb l’apartat cinquè del
present Decret i el que determina l’Art. 46 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de noviembre.
Francesc Guisset i Lagresa
Alcalde

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Llançà, amb data de la signatura electrònica
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-Suport a l’esport base i coordinació de
l’Escola esportiva.
-Relacions amb els clubs i entitats
esportives locals.
-Promoció de l’esport

Document signat per FRANCESC GUISSET LAGRESA - DNI (TCAT)
en data 28/10/2020

Signat per:
Diputació de Girona

