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Dimarts, 31 d'octubre de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

En data 11 d'octubre de 2017, l‘Alcaldia-Presidència ha dictat la resolució núm. 1004/17 relativa a deixar sense efectes 
les delegacions d'atribucions i modificació de les mateixes, conforme al text que tot seguit es transcriu:

"RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Un cop celebrades les Eleccions Locals, convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 
de maig de 2015 i constituït  el nou Ajuntament i  amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i  eficàcia a l'actuació 
municipal, aquesta Alcaldia considerà necessari, en ús de les seves facultats, conferides per l'article 21.3 de la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local i demés legislació concordant, procedir a l'establiment d'un règim de delegació 
de competències de caràcter especial en favor de diferents regidors, sense perjudici que més endavant se'ls poguessin 
atribuir altres delegacions o que es fessin noves delegacions a altres regidors.

Considerant que de conformitat amb la legislació a la que 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 de Règim Local i per l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i  del Procediment Administratiu Comú, en els quals es regulen les competències que no 
poden ser objecte de delegació.

Atès que el dia 5 d'octubre de 2017, registre d'entrada núm. 14.100, el Sr. JAUME OLIVERAS MALLA, la Sra. LAURA 
NAVARRO CEBALLOS i el Sr. JORDI PUJOL LOZANO, regidors d'aquest Ajuntament, han presentat instància on entre 
d'altres qüestions sol·liciten que s'accepti la seva renúncia a les delegacions que els hi van ser atorgades en data 19 de 
juny de 2015 i 15 de febrer de 2016 respecte de la direcció i gestió dels assumpte relacionats amb les àrees de Comerç 
i Turisme, Serveis Socials, Voluntariat, Cooperació i Solidaritat pel regidor Jaume Oliveras Malla, àrees d'Empresa i 
Ocupació, Manteniment d'Edificis i Projectes per la regidora Laura Navarro Ceballos i àrees de Cultura i Patrimoni pel 
regidor Jordi Pujol Lozano.

Aquest fet fa necessari adoptar mesures en ordre a l'oportuna revocació de la delegació d'atribucions efectuada a favor 
dels regidors Jaume Oliveras, Laura Navarro i Jordi Pujol i que consten a les resolucions esmentades, així com la seva 
modificació,  efectuant  noves delegacions a excepció dels assumptes relatius a Règim Intern,  Seguretat  Ciutadana, 
Atenció Ciutadana i Empresa i Ocupació, que seran gestionats i dirigits des de l'Alcaldia.

En conseqüència,  en  ús  de  les  atribucions  que confereix  a  l'alcaldia  l'article  21.3  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  
Reguladora de les bases del règim local.

HE RESOLT:

Primer.- Deixar sense efectes la delegació d'atribucions efectuada a favor dels regidors Jaume Oliveras Malla, Laura 
Navarro Ceballos i Jordi Pujol Lozano mitjançant Resolució de l'alcaldia núm. 625/2015 de data 19 de juny de 2015 i  
núm. 160/2017 de data 15 de febrer de 2016 a les que s'ha fet referència a la part expositiva d'aquesta resolució.

Segon.- Modificar els decrets núms. 625, 627/2015 i 160/2016 esmentats, de delegació de competències de l'alcaldia, 
efectuant les noves delegacions de competències en les matèries i a favor dels regidors que tot seguit es relacionen:

REGIDOR DELEGACIÓ
CARME CABEZA NIETO Turisme
MARC SANABRIA ROBLEDO Comerç
CARME SANZ CABERO Fires i Mercats
LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA Acció Social (*)
MIQUEL ROVIRA BADIA Cultura i Patrimoni

(*) Acció Social integra "Serveis Socials i Voluntariat" i "Cooperació i Solidaritat"
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Les delegacions de competències de l'alcaldia contingudes en els decrets núms. 587, 606, 607, 624, 627/2015 i de 
dates 19 de juny de 2015, núm. 160 de data 15 de febrer de 2016 i núm. 55/2017 de data 23 de gener de 2017 que 
resten inalterades són:

REGIDOR DELEGACIÓ
CARME CABEZA NIETO Educació, Escoles Bressol, Salut Pública, Sanitat, Consum
MARC SANABRIA ROBLEDO Economia, Comunicació, Joventut, Participació Ciutadana, Transparència
CARME SANZ CABERO Mobilitat, Gent Gran, Festes Populars, Serveis Municipals, Via Pública i Parcs i Jardins
LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA Gestió Ambiental, Medi Natural i Igualtat
MIQUEL ROVIRA BADIA Esports, Urbanisme, Habitatge

Tercer.- Les delegacions anteriorment relacionades comprenen:

- Les delegacions efectuades a favor dels esmentats regidors al que anteriorment s'ha fet referència comportarà tant la 
facultat de direcció dels assumptes corresponents de la respectiva Àrea, com els aspectes relatius a la seva gestió, 
concretats en l'estudi, proposta i  execució de la matèria relacionada amb l'àmbit en concret. Aquesta delegació no 
portarà inherent cap facultat resolutòria, circumscrivint-se les funcions a allò indicat a l'anterior apartat.

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

Quart.- La present delegació tindrà efectes des del dia següent al de la data de la present resolució mentre no es 
produeixi la seva modificació, sense perjudici de la potestat d'avocació de l'Alcaldia.

En cas d'absència,  vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, aquesta Alcaldia assumirà, 
directament i automàtica, les competències delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercida la potestat d'avocació en base al present decret, sense necessitat d'una nova resolució expressa en 
aquest sentit.

Cinquè.- Notificar la present resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la competència delegada de forma 
tàcita, si dins del termini de les 24 hores següents no manifesten res en contra o fan ús de la delegació.

Sisè.- Donar compte d'aquesta resolució al ple de l'Ajuntament en la propera sessió que celebri.

Setè.- Publicar aquest decret  al  Butlletí  Oficial  de la Província de Barcelona i  al Butlletí  d'Informació Municipal,  en 
compliment d'allò que s'estableix a 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, així com difondre-la, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipa, en compliment del 
que sisposen els articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transperència, Accés a la Informació i Bon Govern 
de Catalunya.

Palau-solità i Plegamans, 11 d'octubre de 2017. "

Palau-solità i Plegamans, 19 d'octubre de 2017
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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