
DECRET D’ALCALDIA
 

Atès  el  decret  d’alcaldia  núm.0073/2018  de  data  01/02/2017,  de  cessament  dels 
regidor del PDECAT, Sra. Mariluz Muñoz Rodríguez i Sr. Cèsar Andreu cabot, es fa 
necessari que per part d’aquesta Presidència s’adopti l’oportuna  resolució  pel que 
respecta a la delegacions d’atribucions a favor de regidors.

Les àrees municipals constitueixen els nuclis bàsics de gestió dels diversos serveis i, 
tradicionalment, la seva direcció, impulsió i inspecció ha estat atribuïda en règim de 
delegació per part de l’Alcalde per tal que els diversos regidors que conformen l’equip 
de Govern puguin participar d’una manera activa en les tasques municipals.

La delegació de competències resulta un instrument molt eficaç quan del que es tracta 
és de dotar d’una major eficàcia i  celeritat  a  l’actuació municipal.  És per això que 
aquesta Alcaldia considera oportú conferir delegacions de caràcter general a favor dels 
membres de l’equip de govern.

Per tot l’exposat es considera necessari, en virtut dels articles 21.3 i 23.4 de la Llei 
7/1985,  de 2  d’abril,  reguladora  de les  Bases de  Règim Local,  i  demés  legislació 
concordant,  procedir  a l’establiment  d’un règim de delegacions de competències a 
favor de diferents regidors.

Per tant en ús de les atribucions que legalment m’han estat conferides,

RESOLC:

PRIMER.- Efectuar a favor dels regidors que a continuació es detallen una delegació 
d’atribucions per a la gestió i direcció de les matèries incloses en les següents àrees 
d’actuació:

 COMUNICACIÓ,  PARTICIPACIÓ i  TRANSPARÈNCIA,  CULTURA I  FESTES, 
ENSENYAMENT I  INFÀNCIA restaran adscrites  a  l’ÀREA D’ALCALDIA,  per 
tant responsabilitats d’En David Ricart i Miró.

 GOVERNACIÓ,  MEDI  AMBIENT,  MOBILITAT  i  SERVEIS  MUNICIPALS  al 
regidor En Josep Sagarra i Luna.

 NOVES  TECNOLOGIES,  SERVEIS  SOCIALS  I  GENT GRAN,  ESPORTS  i 
JOVENTUT al regidor En Josep M. García i Pérez.

 PROMOCIÓ  ECONÒMICA,  TURISME,  SALUT,  CONSUM  i  HISENDA a  la 
regidora Na Mònica Fernández i Herrera.

 URBANISME i OBRES al regidor Sr. Ramon Herrero

L’abast  de  les  funcions  d’aquestes  delegacions  no  inclou  facultats  de  resoldre 
mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
 
SEGON.-  Aquestes  delegacions  tindran  efecte  des  del  dia  següent  a  la  data  de 
notificació d’aquesta resolució als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sense 
perjudici de les potestats de revocació i avocació d’aquesta Alcaldia.

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

TERCER.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, 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.

QUART.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i 
publicar-la  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  al  Butlletí  d’Informació Municipal,  en 
compliment del disposat per l’article 44.2 del Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre.”

L’alcalde
David Ricart Miró 

Signat electrònicament a Vallromanes al marge en la data que hi figuri

(SIGNAT AMB FIRMA DIGITAL AVANÇADA)
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