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Àrea: ALCALDIA
Expedient núm. X2019000949

ANUNCI
Per Decrets de l’Alcaldia núms. 577, 578 i 579, de data 27 de juny de 2019, s’han
adoptat els acords següents:
2019DECR000577
Assumpte: Constitució Junta de Govern Local i designació dels seus membres.
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 21 i 23, de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 54.2 b) 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 i els articles 43.1 i 43.2 del RD 2568/1986, de 28
de novembre i amb l'art. 31 del Reglament Orgànic Municipal, la designació dels membres
de la Junta de Govern Local és competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al
seu nomenament, mitjançant Decret, d'entre els membres de la Corporació.
HE RESOLT:
Primer: Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter
resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:
 President:
ADRIÀ CAMINO FIDEU, Alcalde
 Regidors/es: José Cara Escudero, Amàlia Sánchez Lemos, Mari Carmen Pérez Garcia,

Segon: La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i
assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà, per
delegació d’aquesta, les competències següents:
1. Les enumerades en els paràgrafs j) i o) - quan el seu import sigui superior a 5.000 € - de
l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i
la contemplada a l’apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, quan el seu import sigui superior a 5.000 € en
contractes de serveis i subministraments i 12.000 € en els contractes d’obres.
2. L’aprovació dels convenis la competència dels quals no estigui atribuïda al Ple.
3. L’establiment o modificació de preus públics, així com la determinació de les seves quanties.

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació,
s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva,
del text següent:
“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en virtut de les
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant resolució núm. ..... de ... de
juny de 2019 i donada compte en la sessió plenària de ....de juliol de 2019. ”

Tercer: Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació amb les matèries
delegades tindran el mateix valor que les resolucions que dicti l’Alcalde en exercici de les

atribucions que no hagi delegat, sens perjudici de la seva adopció conforme a les regles de
funcionament de la Junta de Govern.
Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local en els termes i
dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre
òrgan.
Quart: Comunicar aquesta resolució a tots els regidors i regidores afectats per al seu
coneixement i efectes.
Cinquè: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació
Municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 i 51.2 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
2019DECR000578
Assumpte: Designació de les Tinences d’Alcaldia
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 56 de 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, i amb l’article 39 del Reglament Orgànic Municipal, “la designació
de les Tinences d'Alcaldia és competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu
nomenament, mitjançant Decret, d'entre els membres de la Junta de Govern Local”.
HE RESOLT:
Primer: Nomenar Tinent i Tinentes d'Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia
d’avui, als Regidors/res membres de la Junta de Govern Local que a continuació es
relacionen:
 Primer Tinent d'Alcalde: Sr. JOSE CARA ESCUDERO
 Segona Tinenta d'Alcalde: Sra. AMÀLIA SÁNCHEZ LEMOS
 Tercera Tinenta d’Alcalde: Sra. MARI CARMEN PÉREZ GARCÍA
Segon: Establir que, en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent i, en especial, l’ordenació
de pagaments i l’autorització de talons bancaris, seran desenvolupades pels tinents i
tinentes d'Alcalde, de conformitat amb l’ordre següent:




1r: Primer Tinent d'Alcalde: Sr. JOSE CARA ESCUDERO
2n: Segona Tinenta d'Alcalde: Sra. AMÀLIA SÁNCHEZ LEMOS
3r: Tercera Tinenta d’Alcalde: Sra. MARI CARMEN PÉREZ GARCÍA

Tercer: A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme municipal,
establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant el Tinent o Tinenta
d'Alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
Si no es conferís aquesta designació de forma expressa, aquesta Alcaldia serà substituïda
pel Primer Tinent d'Alcalde o per la Tinenta d'Alcalde establerta en segon lloc que es trobi
present, el qual n’haurà de donar compte a la resta de la Corporació.

Quart: Comunicar aquest acord als tinents i tinentes d'Alcalde afectats, fent constar que
hauran de mantenir informada l’alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com a Alcalde
accidental, no podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades
per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne de noves.
Cinquè: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació
Municipal, en compliment del que disposa l’article 46.1 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
2019DECR000579
Assumpte: Delegació de competències de l’alcalde a favor dels regidors i regidores
Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les ELECCIONS LOCALS convocades
mitjançant Reial Decret 209/2015, de 1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament el proppassat
15 de juny, 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, Art. 56 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i Art. 43 punts 3, 4 i 5 del RD 2568/1986, de 28 de novembre i altra
legislació concordant, considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de
delegacions de competències de caràcter genèric i especial, en favor de diferents membres
de la Junta de Govern Local i Regidors/res.
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 que no es trobin dins dels
supòsits previstos per l’article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, i per
l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de del Sector Públic, en les
quals es regulen les competències que no poden ser objecte de delegació.
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT:

Primer: Efectuar a favor del Tinent d’Alcalde Sr. JOSE CARA ESCUDERO una delegació
genèrica d’atribucions per dictar resolucions i portar a terme la direcció i gestió en els
assumptes relacionats següents:
1) URBANISME/INFRAESTRUCTURES
2) COMERÇ/INDÚSTRIA
3) PROMOCIÓ ECONÒMICA
L’Alcalde President en el Ple Municipal de data 8 de juliol de 2019 fa constar que les atribucions per
al Regidor indicades al punt primer es refereixen a les llicències, les llicències d’obres majors i
menors i expedient de disciplina urbanística.

Segon: Efectuar a favor del Regidor Sr. JOAN CARLES ALMIRALL SANCHEZ una
delegació específica d’atribucions per a la direcció i gestió dels assumptes relacionats
següents:
1) SERVEIS BÀSICS MUNICIPALS EXTERNALITZATS

2) HISENDA
3) EDUCACIÓ
4) RECURSOS HUMANS

Tercer: Efectuar a favor de la Regidora Sra. MARIA TERESA MINGUEZ BUSOM una
delegació específica d’atribucions per a la direcció i gestió dels assumptes relacionats
següents:
1) CULTURA I FESTES
2) TURISME I ASSOCIACIONS
3) JOVENTUT I GENT GRAN

Quart: Efectuar a favor de la Regidora Sra. VICTORIA CASTELLANOS NÚÑEZ una
delegació específica d’atribucions per a la direcció i gestió dels assumptes relacionats
següents:
1) IGUALTAT DE GÈNERE I DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE
2) BENESTAR SOCIAL
3) SERVEIS MUNICIPALS

Cinquè: Efectuar a favor de la Tinenta d’Alcalde Sra. AMALIA SANCHEZ LEMOS una
delegació genèrica d’atribucions per a la direcció i gestió dels assumptes relacionats
següents:
1) TERRITORI I MEDI AMBIENT
2) SALUT

Sisè: Efectuar a favor de la Tinenta d’Alcalde Sra. MARI CARMEN PEREZ GARCIA una
delegació genèrica d’atribucions per a la direcció i gestió dels assumptes relacionats
següents:
1) SEGURETAT
2) PARTICIPACIO CIUTADANA

Cadascun dels Regidors amb facultats delegades podran autoritzar despeses fins a un
import màxim de 2.500 € prèvia autorització de l’Alcalde, tal i com disposa l’art. 36 de les
Bases d’Execució del Pressupost 2019.
Així mateix, aquesta Alcaldia assumirà les àrees de:
 INNOVACIO I DESENVOLUPAMENT SOCIAL
 COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES, TRANSPARÈNCIA

a més de les competències que legalment li són atribuïdes.

Setè: Delegar 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, de forma indistinta en tots els
regidors i regidores d’aquest Ajuntament de forma genèrica.
Aquesta delegació faculta a tots els Regidors per autoritzar matrimonis civils, sense que en
una mateixa cerimònia pugui intervenir-n’hi més d’un.
Vuitè: 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.
En el text de les resolucions adoptades pels Regidors en virtut d’aquesta delegació,
s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió en la part expositiva del
text següent:
“Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. ..., de ... de juny de
2019, i donat compte en sessió plenària de ...de juliol de 2019. ”

Les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia,
com a titular de la competència originària, a qui s’haurà de mantenir informat de l’exercici
de la delegació i, per tant, estaran dotades d’executivitat i de la presumpció de legitimitat.
Novè: 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.
Desè: Notificar aquest acord als regidors i regidores afectats/des, entenent-se acceptada la
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es
manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
Onzè: Publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i en el Butlletí d'Informació
Municipal, en compliment del que disposa l'article 44.2 del text legal abans esmentat.

La qual cosa es fa pública en compliment del que disposen els articles 46.1, 44.2,
46.1 i 51.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
L’ALCALDE,
Adrià Camino Fideu
(datat i signat electrònicament)

