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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació: Resolució Alcaldia modificació delegacions dues regidories
Relació de fets:
1. En el marc de la potestat d’autoorganització que la normativa de règim local confereix
a l’Alcaldia, es considera convenient modificar les delegacions efectuades en anteriors
resolucions pel que fa a dues regidories en concret, Educació i Organització i
Persones, efectuant un intercanvi entre les dues persones que, fins el moment,
n’ostentaven la direcció.
2. Així, l’alcalde, Àlex Garrido, que fins ara era el responsable d’Educació deixarà les
seves responsabilitats en aquest àmbit i, d’altra banda, assumirà les relatives a
Organització i Persones, àmbit aquest darrer que depenia de la regidora de l’equip de
govern Marta Alsina qui, d’ara en endavant assumirà les funcions en l’àmbit
d’Educació.
3. Aquestes modificacions no suposen cap afectació en relació als tres àmbits funcionals
en els que s’estructura la direcció política de l’activitat municipal que restaran amb la
mateixa distribució actual exceptuant els dos canvis abans indicats.
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.
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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
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.

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.

IV.

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.

V.

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.

VI.

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
9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic (LRJSP) 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.

Per tant,
RESOLC:
Primer. Modificar les delegacions de les funcions de direcció de dos dels serveis municipals Educació i Organització i Persones- en el sentit d’intercanviar els responsables que fins ara
les exercien i disposar, així, que, d’ara en endavant, la regidora de l’equip de govern Marta
Alsina Teixidó serà la responsable de l’àmbit d’Educació i que l’alcalde, Àlex Garrido Serra,
serà el responsable d’Organització i Persones. En conseqüència, es revoquen totes les
delegacions efectuades a la regidora Marta Alsina en relació al servei d’Organització i
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Persones, en especial les relatives a l’adopció de resolucions en l’àmbit dels Recursos
Humans.
Segon. Disposar que tot i la modificació aprovada l’àmbit funcional d’adscripció de cada àrea
tècnica i els corresponents serveis no ha sofert cap canvi i continua essent la següent:
ÀMBIT FUNCIONAL

ÀREA TÈCNICA

ÀREA DE SERVEIS A LES
PERSONES I PROMOCIÓ
ECONÒMICA (SEPE)
SERVEIS A LES
PERSONES, SOCIALS I
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
Sr. Eudald Sellarés
ÀREA DE PROMOCIÓ SOCIAL
I PERSONAL, SALUT
PÚBLICA I CONSUM

TERRITORI I
SOSTENIBILITAT
Sra. Marta Moreta i
Rovira

SERVEIS GENERALS,
ATENCIÓ I
SEGURETAT
CIUTADANA

ÀREA DE SERVEIS
TERRITORIALS, MEDI
AMBIENT I HABITATGE

ÀREA DE SERVEIS
GENERALS

Sra. Marta Alxina
Teixidó
ÀREA DE SERVEIS
ECONÒMICS

SERVEIS
 Promoció i difusió cultural
 Cultura popular i tradicional
 Patrimoni cultural
 Educació
 Jovent
 Esports
 Promoció del teixit industrial
 Mitjans de comunicació
 Barris i participació ciutadana
 Promoció econòmica
 Fires i mercats
 Serveis socials basics
 Centre obert
 Servei d'atenció domiciliaria
 Transport adaptat
 Salut pública
 Consum
 Gent gran
 Serveis territorials
 Planificació territorial
 Manteniment, serveis d’obres i
espai públic
 Urbanisme
 Infraestructures
 Pagesia i medi rural
 Habitatge
 Medi ambient
 Secretaria
 Serveis jurídics
 Arxiu municipal
 Patrimoni
 Inventari
 Contractació i compres, excepte
la contractació de l’àmbit de
serveis territorials
 Protecció de dades de caràcter
personal
 Intervenció i tresoreria
municipals
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ÀREA D’ORGANITZACIÓ,
PERSONES I
ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA (OPAE)

ÀREA DE SEGURETAT
CIUTADANA













Organització i persones
Prevenció de riscos laborals
Serveis informàtics
Noves tecnologies
Transparència
Administració electrònica
Govern obert i dades obertes
Gestió i millora dels serveis
públics
Atenció ciutadana
Seguretat ciutadana
Protecció civil

Tercer. Disposar que el règim de delegacions aprovat per les Resolucions DEC/745/2015, de
16 de juny, i DEC/1116/2016, de 4 de novembre, continua vigent en la seva totalitat excepte
pel que fa a la modificació aprovada en l’anterior acord primer i disposar, per tant, que la
distribució dels àmbits, àrees i serveis de l’Ajuntament és la següent:
REGIDOR/A
Alcalde:

ÀREA TÈCNICA
Alcaldia

SERVEIS
 Gabinet de l’alcaldia
 Servei de comunicació
 Pla de gestió de
diversitat

ÀLEX GARRIDO SERRA

1r tinent d’alcalde i regidora de
Manteniment, serveis d’obres i
espai públic:
MARTA MORETA ROVIRA
2n tinent d’alcalde i
regidor de Serveis Territorials i
Esports:

Organització, Persones i
Administració Electrònica
Serveis a les persones i
Promoció Econòmica
Serveis Territorials, medi
ambient i habitatge



Organització i persones





Cultura
Mitjans de comunicació
Manteniment,
serveis
d’obres i espai públic

Serveis Territorials,
ambient i habitatge

medi






Serveis territorials
Planificació territorial
Urbanisme
Infraestructures

Serveis a les persones i
Promoció Econòmica
Organització, Persones i
Administració Electrònica
Promoció Social i Personal,
Salut Pública i Consum



Esports



Prevenció
personals





Serveis socials basics
Centre obert
Servei d'atenció
domiciliaria
Transport adaptat

ENRIC VILAREGUT SAEZ

3a tinent d’alcalde i regidora de
Promoció Social i Personal:
DOLORS COLLELL SURIÑACH

la



de

riscos
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Serveis Generals





5a tinent d’alcalde i
regidora d’Educació i Serveis
Econòmics:

Serveis a les persones i
Promoció Econòmica
Serveis Econòmics



MARTA ALSINA TEIXIDÓ

Serveis Generals

6a tinent d’alcalde i
regidora
de
Seguretat
Ciutadana,
Salut
Pública,
Consum i Gent Gran:

Seguretat Ciutadana







Intervenció i Tresoreria
municipals
Arxiu municipal
Patrimoni
Inventari
Seguretat ciutadana
Protecció civil

Promoció Social i Personal,
Salut Pública i Consum





Salut pública
Consum
Gent gran

Serveis a les persones i
Promoció Econòmica



Participació ciutadana

GALLIFA

Serveis a les persones i
Promoció Econòmica



Cultura

Promoció
Indústria
i

Serveis a les persones i
Promoció Econòmica




Serveis a les persones i
Promoció Econòmica
Organització, Persones i
Administració Electrònica



Promoció Econòmica
Promoció
del
teixit
industrial
Joventut

4t tinent d’alcalde i Regidor de
Serveis jurídics i contractació i
compres:
ANTONI POYATO RODRIGUEZ

CARME TRILLAS TORRENTS
7a tinent d’alcalde i Regidora
de Participació Ciutadana i
adjunta de cultura
MARIA
TERESA
COMPANY
Regidor
econòmica,
Joventut:

de

EUDALD SELLARÉS VALÈNCIA
Regidora de Noves tecnologies
Transparència
i
Atenció
Ciutadana:
M. JOSEP PALOMAR GONZALEZ












Serveis Generals
Regidora de Medi Ambient:
M. CARME BASSAS AUMEDES

Serveis Territorials,
ambient i habitatge

medi




Secretaria
Serveis jurídics
Contractació i compres
excepte la contractació de
l’àmbit
de
serveis
territorials
Educació

Serveis informàtics
Noves tecnologies
Transparència
Administració electrònica
Govern obert i dades
obertes
Gestió i millora dels
serveis públics
Atenció ciutadana
Protecció de dades de
caràcter personal
Medi Ambient
Pagesia i medi rural
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Regidor d’Habitatge i Fires i
Mercats:

Serveis Territorials,
ambient i habitatge

medi



Habitatge

ALEJANDRO LOPEZ GARCIA

Serveis a les persones i
Promoció Econòmica



Fires i mercats

La delegació general a favor de cada regidor comporta la facultat de direcció, gestió i
coordinació de l’àmbit funcional, àrea tècnica o servei corresponent, així com la impulsió de
tots els tràmits que pertoquen a cada àrea o servei atribuïts, elevant, si és el cas, proposta
de resolució als òrgans de govern municipal per a la seva adopció.
Els Regidors que tenen atribuïda una àrea hauran d’assumir les funcions de direcció i
coordinació de la mateixa en el seu conjunt. Els Regidors que tenen atribuït un Servei hauran
d’assumir les funcions de direcció, impulsió i control del mateix.
Quart. Les funcions delegades hauran de ser exercides personalment, sense que puguin ser
delegades en un tercer. En tot cas aquesta Alcaldia podrà revocar total o parcialment, o
avocar singularment, en qualsevol moment el coneixement i resolució de les atribucions
delegades així com rellevar de la direcció de les àrees o serveis que s’han atribuït a cada
membre de l’equip de govern municipal
Cinquè. Declarar el ple efecte de les delegacions conferides des del dia següent a la
notificació d’aquest Decret als regidors i regidores afectats d’acord amb el que disposa
l’article 44 del ROF.
Sisè. Notificar aquesta resolució a la regidora afectada fent-li 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, i comunicar-la, així
mateix, a la resta de regidors i regidores municipals.
Setè. 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 9 de la LRJSP i exposar-la
a la web municipal per a general coneixement.
Vuitè. Deixar sense efecte qualsevol resolució anterior que contradigui la present.
Novè. Elevar al ple del cartipàs municipal la present resolució per al seu coneixement.
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