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Localització de l'activitat

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació: Revocació de competències delegades, de la condició de tinent d’alcalde i de
la de membre de la Junta de Govern Local d’una regidora municipal
Relació de fets:
1.

Una vegada celebrades les eleccions locals el 24 de maig de 2015, convocades
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el nou ajuntament va prendre les
mesures organitzadores del nou consistori que incloïa, entre altres, la creació de les
diferents àrees municipals i la delegació de competències en els membres de l’equip
de govern.

2.

La regidora Dolors Collell del grup MES, es va integrar en l’equip de govern municipal
en virtut del pacte subscrit amb el partit guanyador de les eleccions municipals (ERC),
i per resolució de l’Alcaldia DEC/745/2015, de 16 de juny, se li va delegar la gestió
dels assumptes relacionats amb l’Àrea de Promoció Social i Personal; aquesta
delegació integrava, entre altres, la facultat d’incoació, ordenació (inclosa designació
d’instructor) i resolució dels expedients sancionadors (inclosa la imposició de
sancions) en matèria de sancions a usuaris o beneficiaris de prestacions dels serveis
socials.

3.

Així mateix, la Sra. Collell va ser nomenada membre de ple dret de la Junta de Govern
Local, amb plenes atribucions, veu i vot, mitjançant la Resolució de l’Alcaldia
DEC/784/2015, de 25 de juny, de constitució, convocatòria i delegacions de dit òrgan
col·legiat i, alhora, per Resolució de l’Alcaldia DEC/749/2015, de 19 de juny, va ser
designada com a segona tinent d’alcalde.

4.

La Sra. Collell ha manifestat la voluntat del seu partit, de posar fi al pacte subscrit, i
abandonar l’equip de govern, renunciant així a la regidoria que li va ésser delegada i
passant a formar part dels regidors de l’oposició. És per això que aquesta Alcaldia ha
de procedir a revocar les delegacions de competències efectuades al seu favor així
com també la condició de tinent d’alcalde i la de membre de la Junta de Govern Local.
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5.

D’altra banda, a la sessió plenària del 29.06.2015 es va adoptar, entre altres acords,
l’establiment del règim de dedicació parcial dels regidors que ocupessin determinats
càrrecs, amb la dedicació mínima en horari setmanal que es detallava en cada cas per
exercir les competències que els havien estat delegades, amb les retribucions anuals
assignades a percebre distribuïdes en dotze pagues mensuals i es tramitaria la seva
alta al règim general de la Seguretat Social amb efectes del dia 17.06.2015. En
concret, respecte la Regidoria de Promoció Social i Personal es va acordar:
Càrrec
Regidoria de Promoció Social i
Personal

Retribució de
referència
33.476,9 €

%
Dedicació

Dedicació
horària setmanal

Retribució
anual
assignada

33 %

12,5 hores

11.200 €

6.

Seguidament, per Resolució de l’Alcaldia DEC/841/2015, d’1 de juliol, es van assignar
a cadascuna de les dedicacions aprovades a l’esmentada sessió plenària els
corresponents regidors/ores delegats/ades que havien acceptat, determinant, així,
que la Sra. Collell realitzaria les seves funcions en règim de dedicació parcial i
percebria la retribució a dalt detallada, motiu pel qual i en tant que es revoquen totes
les delegacions efectuades al seu favor, cal procedir a donar-la de baixa al règim
general de la Seguretat Social

7.

Per resolució d’Alcaldia DEC/868/2015, de 7 de juliol, es van assignar els membres de
les comissions Informatives, nomenant a la regidora Dolors Collell Suriñach, com a
presidenta de la Comissió informativa de Gestió Administrativa i Serveis Personal, per
la qual cosa i en tant que es revoquen totes les delegacions efectuades al seu favor,
també cal revocar aquest nomenament.

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
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
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assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions
concretes del seu exercici”. 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.

L’article 20.1.b) de la LRBRL estableix l’existència obligatòria de la Junta de Govern
Local a tots els municipis amb una població de dret superior als cinc mil habitants. En
el mateix sentit es pronuncia l’article 48.1.b) del TRLMRLC.

VII.

La composició i funcions de la Junta de Govern Local es regulen amb caràcter bàsic
a l’article 23, apartats 1r i 2n, de la LRBRL. Igualment, l’article 54.1 del TRLMRLC
disposa que la Comissió de Govern està integrada per l’alcalde i un nombre de
regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats
lliurement per l’alcalde, qui n’ha de donar compte al Ple.

VIII.

L’article 23.3 de la LRBRL preveu que els tinents d’alcalde substitueixen, per ordre de
nomenament i en els caos de vacant, absència o malaltia a l’alcalde, i són lliurement
designats i remoguts per aquest d’entre els membres de la Junta de Govern Local i,
on aquesta no existeixi, d’entre els regidors.
Igualment, l’article 55 del TRLMRLC estableix que l’alcalde designa i revoca
lliurement als tinents d’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local i
quan no n’hi ha, d’entre els regidors.

IX.

De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la LRBRL en concordança amb
l’article 166 del TRLMRLC i amb l’article 13 del ROF, els membres de les corporacions
locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec quan el
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim de dedicació parcial –
amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos generals de l’Estat-, així com a
percebre indemnitzacions per les despeses originades en l’exercici del seu càrrec i
assistències en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la corporació, per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part.
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El mateix article 75.5 afegeix que hauran de publicar-se íntegrament en el Butlletí
Oficial de la Província i fixar-se en el tauler d'anuncis de la corporació, els acords
plenaris referents a retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial i règim
de dedicació d'aquests últims, indemnitzacions i assistències, així com els acords del
president de la corporació determinant els membres de la mateixa que realitzaran les
seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
X.

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.
En concret, l’article 9.6 de la LRJSP disposa que la delegació serà revocable en
qualsevol moment per part de l’òrgan que l’hagi conferit, i l’apartat 3r del mateix
article preveu que les revocacions de les delegacions de competències hauran de
publicar-se en el butlletí oficial de l’estat, en el de la comunitat autònoma o en el de
la província, segons l’administració a la qual pertanyi l’òrgan delegant i l’àmbit
territorial de competència d’aquest. En el mateix sentit, els apartats 5è i 6è de
l’article 8 de la Llei 26/2010.

Per tant,
RESOLC:
Primer. Modificar el règim de delegacions aprovat per la Resolució DEC/745/2015, de 16 de
juny, i revocar, amb efectes del dia 22.09.2017, la delegació conferida a la Sra. Dolors Collell
Suriñach per a la gestió de tots els assumptes relacionats amb l’Àrea de Promoció Social i
Personal així com també la delegació relativa a la facultat d’incoació, ordenació i resolució
dels expedients sancionadors en matèria de sancions a usuaris o beneficiaris de prestacions
dels serveis socials i en matèries pròpies d’aquest àmbit que s’instrueixin per aplicació de
l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana, assumint aquesta Alcaldia la totalitat de dites
atribucions.
Segon. Revocar, amb efectes del dia 22.09.2017, la condició de membre de ple dret de la
Junta de Govern Local a la regidora Sra. Dolors Collell Suriñach conferida per la Resolució de
l’Alcaldia DEC/784/2015, de 25 de juny i disposar que, d’ara en endavant, podrà assistir a les
sessions de la Junta de Govern Local com a membre oïdor (amb veu i sense vot) en
representació del seu grup municipal, de conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia
DEC/641/2017, de 12 de juny.
Tercer. Revocar, amb efectes del dia 22.09.2017, la condició de segona tinent d’alcalde a la
regidora Sra. Dolors Collell Suriñach conferida per la Resolució de l’Alcaldia DEC/749/2015,
de 19 de juny.
Quart. Revocar, amb efectes del dia 22.09.2017, la designa de presidenta de la Comissió
informativa de Gestió Administrativa i Serveis Personals a la regidora Sra. Dolors Collell
Suriñach conferida per la Resolució de l’Alcaldia DEC/868/2015, de 7 de juliol.

Unitat / Àrea

Negociat administració SSGG - Àrea de Serveis generals
JEM
Codi de verificació

²1E1F6C0M2L661U2T12DCm»
²1E1F6C0M2L661U2T12DCm»
1E1F6C0M2L661U2T12DC

Document

Expedient

ASG11I18A

ASG/108/2015

Cinquè. Donar de baixa al règim general de la Seguretat Social, amb efectes del dia
22.09.2017, la Sra. Dolors Collell Suriñach.
Sisè. Publicar la part dispositiva d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona sense perjudici de la seva efectivitat des del dia 22.09.2017 i publicar-la al Portal
de Transparència municipal.
Setè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple municipal.
Vuitè. Notificar aquesta resolució a la regidora afectada i comunicar-la a tots els regidors i
regidores municipals i a totes les persones responsables de les diferents àrees i serveis
municipals.

F_FIRMA_124

En dono fe
F_FIRMA_89

SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Àlex Garrido i Serra
26-09-2017 09:11

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
Alícia Vila i Torrents
26-09-2017 16:19
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