EDICTE
Es fa públic el Decret d’alcaldia 2020/462, de data 25 de maig de 2020, de modificació
del cartipàs municipal, que es transcriu a continuació.
“Antecedents.

En data 15 de juny de 2019 es va constituir en sessió pública la corporació
municipal resultant de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de
2019.
Mitjançant Decret de l’alcaldia número 2019/521-2, de data 1 de juliol de 2019,
es va estructurar l’organització política i administrativa de la corporació,
conferint a les regidores i regidors una delegació general d’atribucions de
direcció i gestió dels serveis compresos en l’àrea assignada.
Posteriorment, mitjançant Decret de l’alcaldia número 2020/234, de 27 de febrer
de 2020, es va reestructurar l’organització política i administrativa de la
corporació essent-li atribuïdes al Sr. Daniel Rodríguez Polo les àrees que tot
segut s’indiquen, conferint-li una delegació general d’atribucions de direcció i
gestió dels serveis, excloent-ne les facultats resolutòries:
Àrea de Participació ciutadana, Transparència, Joventut i Entitats.
Titular: Daniel Rodríguez Polo. Primer Tinent d’Alcalde.

Mitjançant escrit de data d’avui, amb número 2020/1885 del Registre General
d’Entrada de documents de l’ajuntament, el Sr. Daniel Rodríguez Polo ha
manifestat la voluntat de cessar en les seves atribucions de regidor adscrit a
l’equip de govern.
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2.1 Participació ciutadana
2.2 Transparència
2.3 Joventut
Dinamització juvenil.
Relacions amb entitats juvenils.
Subvencions entitats juvenils.
Punt Jove.
2.4 Entitats
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Obrant en conseqüència escau reestructurar l’organització política i
administrativa de la corporació tot ajustant altres àrees. Així, l’alcalde recupera
l’àrea de personal i atribueix la de medi ambient al regidor Marcelo Javier
Tarantino Mingo; el regidor Carles Guillén i Montserrat acumula a les funcions
que ja té atribuïdes Joventut i Entitats i la Regidora Montserrat Mestre Anguera
addiciona les àrees de Participació ciutadana i Transparència.
Mitjançant decret de l’alcaldia de data d’avui s’ha cessat al Sr Daniel Rodríguez
Polo com a Primer Tinent d’Alcalde i com a membre de la Junta de Govern
Local.
Legislació aplicable:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

Altrament, l’art. 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector
Públic, preveu que en cap cas serà objecte de delegació, entre d’altres:
 La resolució de recursos en els òrgans administratius que han dictat els
actes objecte de recurs.
 Les matèries que així es determinen per una norma amb rang de Llei.
3. D’acord amb l’article 43.3 ROF les delegacions genèriques es referiran a una
o diverses àrees o matèries determinades i podran estendre’s tant a la facultat

JOAN MORLÀ I MENSA

Signatura 1 de 1

27/05/2020 Alcalde

2. De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 LRBRL, i altra legislació
concordant, és facultat de l’Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions
pròpies recollides en l’apartat primer de l’article 21, en la junta de govern local,
en els membres d’aquesta, i en els municipis on aquesta no fos constituïda, en
els tinents d’alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin
efectuar. Tot això, llevat de les matèries indelegables previstes al propi art. 21.3
LRBRL.
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de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en general, inclosa
la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Per la seva banda, l’article 56.2 TRLMRLC disposa 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.
4. La delegació d’atribucions sortirà efecte l’endemà de la data del Decret de
delegació, excepte que s’estableixi el contrari, sens perjudici de la seva
preceptiva publicació en el butlletí oficial de la província, d’acord amb l’article 44.2
ROF en relació amb l’article 9.3 LRJSP.
5. A les delegacions els hi resultarà d’aplicació el règim general regulat ales
articles 114 a 118 ROF.
6. L’art. 118 del ROF estableix que la delegació d’atribucions s’entén que és per
un termini indefinit, llevat que la resolució o acord de delegació disposi el contrari,
o la temporalitat d’aquesta deriva de la naturalesa pròpia de la delegació.
El caràcter indefinit de la delegació és justifica atès que la delegació es confereix
per un òrgan i no pel seu titulars.
7. Les resolucions administratives que s’adoptin per delegació indicaran
expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l’òrgan
delegant, en aplicació de l’article 9.4 LRJSP.
En conseqüència, resolc:

Segon.- Estructurar l’organització política i administrativa de la corporació en
les àrees següents, conferint als regidors i regidora que després es
diran una delegació general d’atribucions de direcció i gestió dels
serveis compresos en l’àrea assignada, excloent-ne les facultats
resolutòries::
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Primer.- Revocar la delegació general d’atribucions de direcció i gestió dels
serveis compresos en les àrees de Participació ciutadana,
Transparència, Joventut i Entitats assignada al seu dia al Sr. Daniel
Rodríguez Polo.
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1. Àrees de l’Alcaldia, Urbanisme, Personal i Turisme. Titular:
Sr. Joan Morlà Mensa, Alcalde.
A més de les matèries i atribucions reservades per Llei a l’alcaldia,
es reserva les facultats següents:
1.1 Urbanisme
Planejament i gestió urbanística.
Obres municipals.
1.2 Personal
Organització administrativa.
Població, censos i estadística.
1.3 Turisme
Promoció turística.
Consorci Turístic del Baix Gaia.
2. Àrees d’Hisenda, Afers veïnals, Joventut i Entitats.
Titular: Carles Guillén Montserrat. Primer Tinent d’Alcalde.

3. Àrees de Cultura, Sanitat i Medi Ambient.
Titular: Marcelo Javier Tarantino Mingo. Segon Tinent
d’Alcalde.
3.1 Cultura
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2.1 Hisenda
Pressupostos.
Ordenances Fiscals.
Recaptació.
Cadastre-IBI.
Relacions amb Base.
2.2 Afers veïnals
Relacions amb les entitats urbanístiques col·laboradores
Relacions amb les comunitats de propietaris
2.3 Joventut
Dinamització juvenil.
Relacions amb entitats juvenils.
Subvencions entitats juvenils.
Punt Jove.
2.4 Entitats
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Programació cultural de l’ajuntament (Centre Cultural, Castell, Torre
d’en Guiu, etc).
Premis, beques culturals.
Biblioteca.
3.2 Sanitat
3.3 Medi Ambient
Protecció del medi ambient.
Gestió de residus.
Recollida selectiva.
Deixalleria.
Neteja viària.
Camins.
4. Àrees d’Esports, Festes, Patrimoni i Comunicació i Noves
tecnologies. Tercer Tinent d’Alcalde
Titular: Francesc Saigí Nuñez. Regidor.

5. Àrees d’Ensenyament, Benestar i Família, Participació
ciutadana i Transparència.
Titular: Montserrat Mestre Anguera. Regidora.
5.1 Ensenyament
Edificis escolars.
Vigilància escolarització obligatòria.
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4.1 Esports
Instal·lacions esportives.
Relacions amb les entitats esportives.
Subvencions i beques esportives. Foment.
4.2 Festes
Festa Major.
Festa votada.
Festes i celebracions.
Tradicions i celebracions populars: Nadal, Mercat Medieval i
d’artesans, carnaval, etc.
4.3 Patrimoni
Patrimoni històric, cultural, etnològic i monumental.
4.4 Comunicació i Noves tecnologies
Web municipal
Xarxes socials
Revista municipal
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Relacions amb Institut Escola l’Agulla.
Relacions amb la Llar d’infants.
Transport escolar.
Subvencions i ajuts.
Ensenyaments no reglats: escola de música i ensenyament d’adults
( català, angles, informàtica, etc.)
5.2 Benestar i Família
Assistència sociosanitària.
Gestió ajuts a les famílies.
Gent Gran.
Serveis Socials.
5.3 Participació ciutadana
5.4 Transparència
Tercer.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir d’acord amb el que
preveu el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals i en els termes i dins dels límits d’aquesta
delegació, no essent susceptibles de ser delegades pels seus titulars
en un altre òrgan o regidor.
Quart.-

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels
Regidors i Regidores delegats, assumirà directament i
automàticament les seves competències aquesta alcaldia, com a
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes
exercitada la potestat d’advocació.

Sisè.-

Notificar aquesta resolució als Regidors i Regidores interessats,
advertint-los que s’entén acceptada tàcitament la competència, si no
es manifesta expressament res en contra en el termini de tres dies
hàbils des de la seva notificació o es fa ús de la delegació.

Setè.-

Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc.

JOAN MORLÀ I MENSA

Signatura 1 de 1

27/05/2020 Alcalde

Cinquè.- Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler d’anuncis
municipal i del Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici que
aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la
Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del ROF.
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Vuitè.-

Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord
amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Novè.-

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

JOAN MORLÀ I MENSA

Signatura 1 de 1

27/05/2020 Alcalde

El Catllar, a data de la signatura digital.
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