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Un cop celebrades les eleccions municipals el passat 26 de maig de 2019, i constituït el
nou Ajuntament en sessió plenària de 15 de juny de 2019, procedeix establir la nova
organització municipal.
L'alcaldessa pot delegar en els regidors i regidores municipals l'exercici d'aquelles
atribucions pròpies que no s'esmentin com a indelegables a la legislació vigent.
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Amb data 19 de juny de 2019, la Il·lma. Sra. Alcaldessa, Olga Arnau Sanabra, ha dictat
el Decret que es transcriu a continuació:

Per tot això,
RESOLC:
"PRIMER. Efectuar a favor dels membres de la Junta de Govern Local i tinents i tinentes
d'alcalde que es relacionen a continuació una delegació general d'atribucions de gestió
i de resolució dels assumptes de les seves respectives àrees d'actuació, d'acord amb la
definició funcional de cada àrea:
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I INNOVACIÓ
- Sr. JORDI MEDINA I ALSINA
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA
- Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ
- Sr. F. XAVIER SERRA I ALBET

Data 1-7-2019

- Articles 46 a 56 del Reglament Orgànic Municipal.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Art. 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en
concordança amb l'art. 56 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.
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Fonaments de dret

TERCER. La delegació general a favor dels citats regidors a què s'ha fet referència en
l'apartat primer, comportarà tant la facultat de direcció de l'àrea corresponent com la
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SEGON. Les atribucions de l'Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, les
assumeix aquesta Alcaldia.
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CINQUÈ. Les competències delegades s’hauran d’exercir d’acord amb el que preveuen
els articles 44 i següents del ROM, i 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. En
el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut d’aquesta
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.
SISÈ. Donar compte de la present resolució en la sessió plenària d’organització que es
celebri, procedint a la notificació personal a les persones designades, i a la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.”

Vilanova i la Geltrú, 19 de juny de 2019
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Tomás Bonilla Núñez
Secretari accidental
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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’avocació, en base a la present resolució, sense
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als
interessats en l’expedient.

Data 1-7-2019

Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir
informada de l’exercici de la delegació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

QUART. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF,
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest Decret al regidor o
regidora a la qual es confereix la delegació, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de
la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia.

A

seva gestió, inclosa la signatura de tots els actes de tràmit i definitius, incloses les
propostes de resolució i els decrets que siguin necessaris per a l'exercici de la referida
delegació.
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