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ASSUMPTE: Delegació d’àrees
Part expositiva:
1.- Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret
núm.209/2019, d’1 d’abril, que convoca eleccions locals pel dia 26 de maig de 2019,
i constituït el nou Ajuntament l’Alcaldia va considerar necessari procedir a
l’establiment d’un règim de delegacions de competències, en favor de diferents Re gidors i Regidores designats.

3.- 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 o alcaldessa la possibilitat de
delegacions especials a favor de qualsevol regidor municipal.
4.- 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 (art. 4 a) de la Llei
7/85 de 2 d’abril, LBRL).
Tenint en compte les competències que li atorga la legislació invocada atorga a
l’alcaldia municipal, per la present
RESOLC:
PRIMER.- Efectuar a favor dels regidors/es de l’Ajuntament que a continuació es
relacionen, una delegació específica d’atribucions de gestió dels assumptes de les
seves respectives Àrees d’actuació següents:
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2.- L’art. 43 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals aprovat per R.D 2568/86 de 28 de novembre (ROFRJEL) i l’art. 53.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 8/87 de 15
d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, TRLMRLC., preveuen la possibilitat de
delegació de competències de l’alcalde als regidors.
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1.- L’article 21 1 d) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local LBRL, estableix com a facultat de l’alcaldia la de dirigir, impulsar i inspeccionar
els diversos serveis i obres municipals. 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.
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Secretaria Interventora
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Fonaments de dret:
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SERVEI MUNICIPAL: ECONOMIA,FINANCES,URBANISME I OBRES,
Regidor Delegat: David Gimènez Bernabeu
Economia i Finances
Obres i urbanisme
Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
SERVEI MUNICIPAL: SERVEIS SOCIALS I SANITAT
Regidora Delegada: Rosario León Ribas

SERVEI MUNICIPAL: ENSENYAMENT,ESPORTS I COMUNICACIÓ
Regidora Delegada: Joan Marcel Niubó De Castro
Ensenyament
Esports
Comunicació
Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
SERVEI MUNICIPAL: ASSOCIACIONS I CULTURA
Regidora Delegada: Maria Mònica Gabarró Farragut
Associacions
Cultura
Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
SERVEI MUNICIPAL: AGRICULTURA
Regidora Delegada: Francisco molina i Guirao
Agricultura i ramaderia
Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
SEGON.- Les delegacions efectuades comprendran les facultats de direcció,
organització interna i gestió dels corresponents serveis, amb exclusió de la facultat
de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
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Festes
Joventut
Participació
Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

Codi Validació: 7DXWGS24LFTR4GSA4HECFEHZN | Verificació: http://albatarrec.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

SERVEI MUNICIPAL: FESTES, JOVENTUT I PARTICIPACIÓ
Regidora Delegada: Alba Castellví Molina
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Serveis Socials
Sanitat
Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
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TERCER.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels
límits d’aquesta delegació no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars
en un altre òrgan o regidor.
QUART.- Aquestes delegacions en conformitat amb el que disposa l’article 44 del
Reglament d’organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia
següent a la data de notificació d’aquest Decret als Regidors afectats, i tindran
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.

L’alcalde

En dono fe,
La secretària interventora

Ajuntament d' Albatàrrec
Dr. Robert, 51, Albatàrrec. 25171 Lleida. Tfno. 973720013. Fax: 973720606

DECRET

Albatàrrec, data signatura electrònica

Codi Validació: 7DXWGS24LFTR4GSA4HECFEHZN | Verificació: http://albatarrec.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

SIZÈ.- Donar compte el Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc i
publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que
disposa l'article 44.2 del text legal abans esmentat.”
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CINQUÈ.- 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 ùs de la delegació.

