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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació: Resolució ampliació de dues delegacions a regidores
Relació de fets:
I.

El 16 de juny de 2015 i després de la sessió solemne de constitució de l’Ajuntament
que va tenir lloc el passat 13 de juny, l’Alcaldia va adoptar la Resolució DEC/745/2015
de delegacions de les regidories efectuant una distribució transversal de l’acció política
en relació a les diferents àrees i serveis municipals.

II.

Per Resolució DEC/752/2015, de 19 de juny, es va efectuar l’esmena de la Resolució a
dalt esmentada degut a que s’havien detectat algunes errades en l’apartat 2n de la
seva part dispositiva, particularment respecte de les denominacions de les regidories.

III.

És voluntat d’incloure en les dues de les esmentades delegacions determinats aspectes
no inclosos inicialment en la referida Resolució de delegacions, en concret a favor de la
regidora de Serveis Econòmics, Organització i Persones i de la regidora de Noves
Tecnologies i Atenció Ciutadana, es procedeix ara a efectuar-ne l’ampliació.

Fonaments de dret:
I.

D’acord amb el que preveuen els articles 21.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i 53.1 b) 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 (TRLMRLC) l’alcalde té atribuïda la facultat de direcció del govern i
l’administració municipals i, en conseqüència, l’exercici de la impulsió i direcció dels
serveis municipals exercint la potestat d’autoorganització que la Llei atribueix als ens
locals a l’article 4.1 a) de la LRBRL.

II.

L’article 21.1 d) de la LRBRL estableix com a facultat de l’Alcaldia la de dirigir,
impulsar i inspeccionar els diversos serveis i obres municipals. El mateix preveu, a
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l’àmbit de Catalunya, l’article 53.1 d) del TRLMRLC. Aquesta facultat genèrica
juntament amb totes les altres que la Llei atribueix a l’Alcaldia i que no tenen el
caràcter d’indelegables, poden ser objecte de delegació a favor d’altres membres de
la Corporació, prèvia Resolució que així ho determini.
III.

L’article 21.1 apartats g), h), i i) de la LRBRL preveuen, respectivament, que l’alcalde
ostenta les competències d’aprovar l’oferta pública de treball, aprovar les bases de
les proves de selecció del personal i distribuir les retribucions complementàries que
no siguin fixes i periòdiques; portar a terme la direcció superior de tot el personal i
acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris
i l’acomiadament del personal laboral; i exercir la direcció de la Policia Municipal.
En el mateix sentit, l’article 53.1 apartats h), i) i j) del TRLMRLC.

IV.

Els articles 21.3 de la LRBRL, 53.3 del TRLMRLC i 43 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, (ROF) preveuen la possibilitat de delegació de competències de
l’alcalde als regidors.
Tanmateix, l’apartat 3r de l’article 21 de la LRBRL preveu que no pot delegar l’exercici
de determinades atribucions, entre altres, la direcció superior de tot el personal, la
separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral.
L’article 53.3 del TRLMRLC, en el mateix sentit, exclou també de la possibilitat de
delegació les mateixes atribucions enumerades.

V.

L’article 56.2 del TRLMRLC estableix que “l’acord de delegació ha de determinar els
assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions
concretes del seu exercici”. També s’atribueix a l’alcalde, a l’apartat 3r del mateix
precepte, la possibilitat conferir delegacions especials per encàrrecs específics a favor
de qualsevol regidor municipal encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local. El
mateix preveu l’article 43.3 del ROF que, a més, en el seu segon apartat afegeix que
les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades
i podran abastar 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.

VI.

D’acord amb el que preveu l’article 44 del ROF, totes aquestes delegacions
s’efectuaran per decret de l’Alcaldia que contindrà l’àmbit dels assumptes a què fa
referència la delegació, les facultats que es deleguen i les condicions específiques del
seu exercici i tindran efectes des del dia següent al de la data del decret, excepte que
s’hi fixi alguna altra data, sens perjudici de la seva preceptiva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província i en el municipal si existeix. L’apartat 4t del mateix article
exigeix que es doni compte al Ple, en la primera sessió que aquest celebri, de totes
les delegacions efectuades.

VII.

El règim de delegació de competències, al qual s’ha de supeditar les previsions que
en fa la legislació local respecte de les Corporacions municipals, s’estableix als articles
13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC) i 8 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, normes de major rang i posteriors al reglament esmentat.
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Concretament l’article 13 de la Llei 30/1992 preveu que els òrgans de les diferents
administracions públiques podran delegar l’exercici de les competències que tinguin
atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració, fins i tot quan no siguin
jeràrquicament dependents. A l’apartat 2n enumera les competències que en cap cas
podran ser objecte de delegació i, a l’apartat 5è, disposa que no podran delegar-se
les competències que s’exerceixin per delegació excepte autorització expressa d’una
llei. Finalment, l’apartat 6è del mateix article 13 determina que la delegació serà
revocable en qualsevol moment per part de l’òrgan que l’hagi conferit.
Per tant,
RESOLC:
Primer. Ampliar la delegació efectuada mitjançant Resolució DEC/745/2015, de 16 de juny,
a favor de la regidora de Serveis Econòmics, Organització i Persones, Marta Alsina Teixidó,
en el sentit de delegar-li l’adopció de les resolucions que es dictin en l’àmbit de Recursos
Humans, llevat d’aquelles atribucions en matèria de personal que corresponen a l’alcalde
amb el caràcter d’indelegables normativament i llevat també d’aquelles delegades per
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
Fer avinent que aquesta delegació en matèria de Recursos Humans no comprèn, lògicament,
les atribucions assignades normativament en origen al Ple i que es reserva o bé que n’acordi
la delegació a la Junta de Govern Local o l’alcalde atès que no resultaria possible
normativament tampoc delegar allò que es rep per delegació.
Segon. Ampliar la delegació efectuada mitjançant Resolució DEC/745/2015, de 16 de juny, a
favor de la regidora de Noves Tecnologies i Atenció Ciutadana, M. Josep Palomar Gonzalez,
que passa a denominar-se regidora de Noves Tecnologies, Transparència i Atenció Ciutadana
i se li delega l’adopció de les resolucions relatives a les polítiques de transparència,
seguretat, de gestió i conservació documental i de protecció de dades.
Tercer. Declarar el ple efecte de les delegacions conferides des del dia següent a la
notificació d’aquest Decret a les regidores afectades d’acord amb el que disposa l’article 44
del ROF.
Quart. Publicar la part dispositiva d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en compliment del que disposen l’article 44.2 del ROF i 13 de la LRJAP-PAC i
exposar-la a la web municipal per a general coneixement.
Cinquè. Elevar al ple del cartipàs municipal la present resolució per al seu coneixement.
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Sisè. Traslladar la present resolució juntament amb les anteriors relatives a les delegacions
de l’alcaldia en els regidors delegats, als caps d’àrea per al seu coneixement.
Setè. Notificar aquesta Resolució a les regidores designades, fent-los avinent que
s’entendran acceptades les competències delegades de forma tàcita, si en el termini dels tres
dies següents, no es manifesta res en contra o bé es fa ús de la delegació.
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