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AJUNTAMENT DE LLEIDA
Edicte d’acord de manteniment de totes i cadascuna de les delegacions d’Alcaldia vigents a 29-08-2018
Seguint el procediment previst en la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats local, en data 29 d’agost vaig ésser
escollit com a alcalde de la ciutat. En la mateixa data, i per tal de facilitar el més àgil funcionament de la
Corporació, he emès un decret en el qual es resol el manteniment de totes i cadascuna de les delegacions
d’Alcaldia existents i vigents a l’esmentada data, si bé es consideraran automàticament avocades en
l’Alcaldia en cas d’absència del titular delegat o de manca de reunions ordinàries de la Junta de Govern.
Igualment en el mateix decret s’ha resolt el manteniment del personal eventual de l’Alcaldia que està
prestant els seus serveis el dia d’avui, fins que es resolgui la seva continuïtat o el seu relleu, en les
condicions previstes en l’acord del cartipàs aprovat per l’Ajuntament Plenari en la sessió del dia 9 de juliol de
2015.
La qual cosa es fa pública, als efectes de general coneixement, de conformitat amb el previst en l’art. 70.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, articles 56 i concordants del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 43, 44.2 i concordants del vigent Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre.
Lleida, 3 de setembre de 2018
L’alcalde, Félix Larrosa Piqué
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