
 

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 32/2019, REFERENT A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
DE GESTIÓ ENVERS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ

Un cop  celebrades  les  Eleccions,  el  passat  dia  26  de  maig  de  2019,  i  constituït  el  nou 
Ajuntament,  i  amb l'objecte  de dotar  d'una  major  celeritat  i  eficàcia  a  l'actuació  municipal,  
aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li confereixen els articles 21.3 i  23.4 de la Llei  
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció donada per  
la  Llei  11/1999,  de  21  d’abril,  i  altra  legislació  concordant,  considera  necessari  procedir  a 
l'establiment d'un règim de delegacions de competències de caràcter  general  en favor dels 
membres de la Junta de Govern, i altre de caràcter especial, en favor de diferents Regidors.

Atès que de conformitat amb la legislació a la qual s'ha fet referència anteriorment, aquesta 
Alcaldia pot delegar l'exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels  
supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, en la 
nova redacció actual, i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció 
actual, en les quals es regulen les competències que no poden ser objecte de delegació.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,

HE RESOLT

Primer. - Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern i regidors que a continuació es 
relacionen,  una  delegació  general  d'atribucions  de  gestió  i  proposta  de  resolució  dels 
assumptes de les seves respectives Àrees d'actuació, i assumpció per part de l’Alcaldia de la 
gestió de diferents àrees d'acord amb la definició funcional de cadascuna i respecte dels camps 
d’actuació que, a títol enunciatiu, es recullen a continuació en relació amb cadascuna d’elles: 

REGIDOR ÀREA

Sr. Josep Lara i Tristante Hisenda,  Promoció  Econòmica,  Urbanisme,  Esports, 
Governació, Ocupació i Ensenyament

Sr. Marc Sensada Rusiñol Festes, Turisme, Joventut,  Entitats, Comerç i Ensenyament

Sra. Àngels Arasa Uriach Cultura, Sanitat, Medi Ambient, Gent Gran i Serveis Socials

Sr. Antonio Morales Calderón Personal, Camins, Obres i Serveis,
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Segon.-  La delegació general  de competències  a favor  dels  esmentats  Regidors a la qual 
abans s'ha fet referència comportarà, tant la facultat de direcció de l'Àrea corresponent, com la 
gestió, fins i tot la firma de quants documents de tràmit, incloses les propostes de resolució, 
siguin necessàries per a l'execució de l'esmentada delegació.

Aquestes  delegacions  no  portaran  inherents  cap  facultat  resolutòria,  corresponent 
l'esmentada facultat de resolució a l’òrgan que ostenti  la competència,  circumscrivint-se les 
funcions dels Regidors i Regidores a l’estudi, proposta i execució de la matèria relacionada 
amb el seu àmbit.

Tercer.-  Delegar  de forma indistinta  en tots  els  senyors  Regidors  d’aquest  Ajuntament,  les 
competències que a aquesta Alcaldia li atorga l’article 51.1 del Codi Civil, en la nova redacció 
donada per la Llei 35/1994, de 23 de desembre, per autoritzar els matrimonis civils que se 
celebrin en aquest terme municipal.

Aquesta delegació faculta a tots els Regidors per autoritzar matrimonis civils, sense que 
en una mateixa cerimònia pugui intervenir-n’hi més d’un.

Quart.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

Cinquè.-  De  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  44  del  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació 
d'aquest  Decret  als  Regidors  afectats,  i  seran  de  caràcter  indefinit,  sense  perjudici  de  la 
potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.

En  cas  d’absència,  vacant,  malaltia  o  qualsevol  altre  impediment  dels  Regidors 
delegats,  aquesta  Alcaldia  assumirà,  directament  i  automàticament,  les  competències 
delegades, 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 resolució 
expressa en aquest sentit.

Sisè.- Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, entenent-se acceptada la competència 
delegada de forma tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en  
contra o es fa ús de la delegació.

Setè.- Donar compte al Ple d'aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el seu 
text en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l'article 44.2 del text 
legal abans esmentat.
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