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Decret d’Alcaldia
Revocació de la delegació de competències de Manteniment Urbà
(Brigada) efectuada al regidor de l’àmbit dels Serveis Territorials
Identificació:

Revocació de la delegació de competències de Manteniment urbà (Brigada) efectuada al
regidor de l’àmbit dels Serveis Territorials
Relació de fets:
1. Després de la constitució de la nova corporació municipal derivada de les eleccions
municipals de 26.05.2019 i mitjançant la Resolució DEC/1023/2019, de 20 de juny,
l’alcalde va efectuar, a favor dels regidors i regidores que conformen l’equip de govern,
una delegació general d’atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives
àrees d’actuació i serveis, d’acord amb la distribució d’àrees que s’aprovà en la mateixa
Resolució. Aquestes delegacions es van publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 13.08.2019.
2. En l’àmbit dels Serveis Territorials, Medi ambient i Habitatge es va delegar en el 1r tinent
d’alcalde i regidor de Serveis Territorials, senyor Enric Vilaregut Sàez les competències en
tots els serveis inclosos en dit àmbit, que són: Serveis territorials, Planificació territorial,
Urbanisme, Manteniment urbà, Serveis d’obres i espai públic i Infraestructures.
3. En aquests moments però, es considera convenient recuperar les atribucions relatives al
Servei de Manteniment Urbà conferides al regidor de Serveis Territorials per la qual cosa
procedeix, doncs, revocar la referida delegació.
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
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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

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.

L’article 114.3 del ROF preveu que la revocació o modificació de les delegacions s’haurà
d’adoptar amb les mateixes formalitats que les exigides per al seu atorgament.

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 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.
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Per tant,

Resolc:
Primer) Revocar, amb efectes del dia d’adopció d’aquest Decret la delegació de
competències en l’àmbit de Manteniment Urbà (Brigada) conferida al 1r tinent
d’alcalde i regidor de Serveis Territorials, senyor Enric Vilaregut Sàez, per mitjà
de la Resolució d’Alcaldia DEC/1023/2019, de 20 de juny.
Segon) Publicar la part dispositiva d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona sense perjudici de la seva efectivitat des del dia abans
indicat, i publicar-la al Portal de Transparència municipal.
Tercer) Donar compte d’aquesta Resolució al Ple municipal.
Quart) Notificar aquesta resolució al regidor afectat i comunicar-la a tots els regidors
i regidores municipals i a totes les persones responsables de les diferents àrees i
serveis municipals.

Ho aprova
F_GRPFIRMA_POLITIC

En dóna fe
F_FIRMA_7

SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Àlex Garrido i Serra
13-11-2020 15:49

SIGNATURA ELECTRÒNICA
El secretari
Miquel Colom i Canal
13-11-2020 16:20
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