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DECRET D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA

Els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, en concordança amb l’article 53.3 i 56 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, estableixen que l’Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions,
salvat les de específicament indicades en aquests articles. L’Alcaldia pot delegar
l’exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local,
sens perjudici de les delegacions especials que, per casos específics puguin realitzar a
favor de qualsevol Regidor, encara que no en formin part.
De conformitat amb els articles 43, 44 i 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, les delegacions genèriques es referiran a una o varies
àrees o matèries determinades, i podran acollir tant la facultat de dirigir els serveis
corresponents com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Totes les delegacions que s’indiquen seran realitzades mitjançant un Decret de
l’Alcaldia que contindrà l’àmbit dels assumptes a que es refereix la delegació, les
facultats que es deleguen, així com les condicions específiques d’exercici de les
mateixes, en la mesura en que es concreten o aparten del règim general previst.
Legislació aplicable


Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (en endavant
LRBRL)



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 (en endavant TRLMRLC)



Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals (en
endavant ROF)

Per l’anterior, RESOLC:
Primer. Delegar les facultats de dirigir i gestionar les àrees i serveis que a continuació
s’esmenten:

Àrea
Alcaldia/Presidència
Bon govern i Transparència
Territori i Urbanisme
Ensenyament
Cultura
Festes
Medi Ambient
Infraestructures i Serveis Municipals
Economia i finances
Comerç, Empresa i Turisme
Societat de la informació
Esports
Salut, Afers Socials i Famílies
Participació ciutadana

Responsable

ISABEL MARIA CORTADA SOLER

PAULINA CALVO CABANAS

BRUNO MAYDAT MALÉ
GLADYS FERNANDA LÓPEZ GIMÉNEZ

Segon. L’exercici d’aquestes facultats es farà d’acord amb el règim general previst al
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i
només s’entenen delegades les facultats de gestió i direcció, però no la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius definitius o resolutoris que afectin a tercers
sense l’expressa i prèvia autorització per part de l’Alcaldessa Presidenta, especialment
en aquelles en que la llei atribueix i reserva a l’Alcaldia Presidència en relació amb les
àrees que comparteix amb els Regidors delegats.
Tercer. Les delegacions produiran efectes a partir de l’endemà de la data d’aquesta
resolució i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la facultat d’advocació
d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències
l’Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes
exercitada la potestat d’advocació, en base a la present resolució, sense necessitat
d’una nova expressa en aquest sentit.
Quart. Les delegacions s’entendran acceptades tàcitament si en el termini de tres dies
hàbils a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució els regidors no
manifesten expressament davant l’Alcaldia que no les accepten.
Cinquè. Notificar aquesta resolució als regidors delegats i difondre el contingut
d’aquesta, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva
publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del
que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.

Sisè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis
de la corporació.
Vuitè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es convoqui.
L’Alcaldessa,
ISABEL MARIA CORTADA SOLER
Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica.

