En compIiment deI que assenyaIen eIs articIes 21.3 i 23.4 de Ia LIei 7/85, de 2 d'abriI, reguIadora de Ies
bases deI règim IocaI; articIes 53.3 i 56 deI Decret LegisIatiu 2/2003, de 28 d’abriI, peI quaI s’aprova eI Text
refós de Ia LIei municipaI i deI règim IocaI de CataIunya; articIes 43, 44, 45 i 51 deI RegIament d’organització,
funcionament i règim jurídic de Ies corporacions IocaIs; i articIe 9 de Ia LIei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic deI Sector PúbIic; he resoIt eI següent:
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De conformitat amb I'articIe 43.4 deI RegIament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de Ies Entitats
LocaIs, aprovat per ReiaI decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde pot efectuar delegacions especiaIs
en qualsevol regidor per a Ia direcció i gestió d'assumptes determinats incIosos a Ies àrees competencials.

A

EDICTE

Camins Rurals
Energies Renovables
Infraestructures i Serveis
Tecnologia i Societat de la Informació
Urbanisme
Medi Natural
3. Àrea de desenvolupament

-

Turisme
Esports i Salut
Participació Ciutadana
Promoció Econòmica
Lleure
Hisenda

Segon.- Delegar les diferents matèries incloses en les àrees municipals als regidors i regidores següents:
Judit Fàbregas Muntal:
-

Hisenda
Promoció econòmica
Joventut
Josep Antoni de la Mora Costas:

B

-
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2. Àrea de territori

Data 9-7-2019

- Benestar Social
- Cultura
- Educació
- Joventut
- Comunicació

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Àrea de les persones

Pàg. 1-2

Primer.- Crear les diferents àrees municipals i establir les diferents matèries integrades en cada àrea:

-

Camins rurals
Energies renovables

Les matèries relacionades en l’àmbit d’urbanisme es delega de forma conjunta i parcialment entre la regidora
Judit Fàbregas Muntal i Francesc Gibert Genís; reservant-se les facultats de resoldre mitjançant actes
administratius a l’alcalde.
Tercer.- L’alcaldia manté com a pròpies les competències no delegades en aquest Decret, així com
comunicació, infraestructures i serveis, Tecnologia i Societat de la Informació i parcialment urbanisme.
Quart.- Atès que les delegacions efectuades són totes delegacions especials, previst a l’art. 43.5.b) del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals, les facultats es limiten a les
delegades i , en cap cas, no inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a
tercers, facultat reservada a l’alcalde o al Ple quan sigui preceptiu.
Cinquè.- Els regidors i regidores hauran d’informar periòdicament a l’alcalde de la gestió de les delegacions
respectives i especialment en qualsevol moment dels actes o incidències que per a qualsevol motiu puguin
afectar de manera rellevant al funcionament dels serveis i de les activitats de la Corporació i els seus
interessos i la bona imatge pública de l’Ajuntament, els drets o interessos legítims de tercers i la relació amb
d’altres Administracions Públiques.
Sisè.- Fer avinent als regidors i regidores que es considerarà que han acceptat el càrrec tàcitament, si en el
termini de tres dies hàbils no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de
renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit, o cessament per l’alcaldia.
Setè.- Notificar personalment aquesta Resolució a les persones designades i remetre la Resolució de
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, igualment publicar la Resolució en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la seva signatura
per l’alcalde.
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Francesc Gibert Genís

Pàg. 2-2

Benestar Social
Cultura
Educació
Lleure

CVE 2019024022

-

Data 9-7-2019

Lídia Garriga Artigas

A

Medi natural
Turisme
Esports i Salut
Participació ciutadana

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

B

Tavèrnoles, 1 de juliol de 2019
L’alcalde, Carles Banús Puigivila
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