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Primer Tinent d’Alcalde:
Segon Tinent d’Alcalde:

Regidor Francesc I. Rojas Albiach
Regidor Lluís Freixas i Clavell

Als Tinents d'Alcalde nomenats, prèvia acceptació del seu càrrec, els correspon quant a tals,
substituir a l'Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre del seu nomenament, en
els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest per a l'exercici de les
seves atribucions.
Segon.- Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà
acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la Resolució de nomenament
al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en aquest, igualment publicar la
Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des de
l'endemà de la signatura de la Resolució per l'Alcalde.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[adreça https://montseny.cat].
Tercer.- Donar trasllat a Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió que
celebri.

B) 2019DECR000094.- Celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig de 2019, vista
la sessió constitutiva de l'Ajuntament de data 15 de juny de 2019, en ús de les facultats que li
confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre,
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Primer.- Designar com a Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Montseny als següents Regidors:

Data 15-7-2019

RESOLC:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A) 2019DECR000095.- Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 26 de maig de
2019 i havent-se procedit el dia 15 de juny de 2019 a la constitució de la nova Corporació
Local. En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.1 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre,

B

L’Alcaldessa de l’Ajuntament de Montseny ha dictat en data 1 de juliol de 2019 els següents
decrets d’Alcaldia en matèria d’organització municipal:

A

ANUNCI
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-

Desenvolupament econòmic
Serveis Municipals i Manteniment
Sanitat i Consum
Medi Ambient

TERCER.- Delegar en favor del regidor Lluís Freixas i Clavell la delegació de les àrees que es
detallen tot seguit:
-

Comunicació i Administració Electrònica
Hisenda

QUART.- Delegar en favor del regidor Xavier Matas i Ripoll la delegació de les àrees que es
detallen tot seguit:
-

Cultura
Esports i Joventut

CINQUÈ.- La delegació general a favor dels esmentats Regidors a la que anteriorment s’ha fet
referència, comportarà, tant la facultat de direcció de l’Àrea corresponent, com la seva gestió,
fins i tot la firma de quants documents de tràmit o definitius, incloses les propostes de
resolució i els decrets de resolució, siguin necessàries per a l’execució de l’esmentada
delegació, i en especial les que a continuació s’indiquen:
1) Els actes de direcció, impuls, gestió i resolució corresponents als serveis inclosos en la seva
Àrea, que sent potestat d’aquesta Alcaldia, no es trobin inclosos com a competències no
delegables en l’article 53.3 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, ni atribuïts
excepcionalment a altres àrees en els apartats següents, corresponent a cadascuna d’elles, a
títol enunciatiu, els camps d’actuació següents:
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SEGON.- Delegar en favor del regidor Francesc I. Rojas i Albiach la delegació de les àrees que es
detallen tot seguit:

Data 15-7-2019

Règim Interior
Seguretat Ciutadana
Urbanisme
Infraestructures
Acció Social
Ensenyament

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

B

PRIMER.- Efectuar les delegacions genèriques per a la gestió de les àrees que a continuació es
relacionen a favor dels regidors que s’expressen, reservant-se aquesta Alcaldia la
responsabilitat i gestió directa de les àrees de:

A

RESOLC:
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ACCIÓ SOCIAL (Serveis d’acció social i salut, benestar social i habitatge, infància i família,
protecció de menors, polítiques d’igualtat, persones grans i discapacitades, cooperació i
solidaritat.)
ENSENYAMENT (Escola Bressol i CEP Puig Drau, Beques i ajuts i conservació d’edificis escolars.)
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (Desenvolupament i món rural, comerç i turisme, promoció i
informació turística, centre d’informació, fires i mercats).
SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT (Recollida i tractament d’escombraries, abastament
d’aigua potable, cementiri, clavegueram, enllumenat públic, neteja viària, escorxador i centre
de caça.)
SANITAT I CONSUM (Control i vigilància de: aigua d’abastament públic, inspecció d’aliments i
begudes, activitats amb incidència ambiental, sanejament aigües residuals, salut pública i
consum, campanyes sanitàries, salubritat pública en general, gestionar recollida gossos
perduts).
MEDI AMBIENT (Protecció del medi ambient, sanejament aigües residuals – depuradora-,
control contaminació acústica, activitats amb incidència ambiental, sostenibilitat ambiental,
potestat sancionadora en l’àmbit).
COMUNICACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (Accés a l’administració electrònica,
infraestructures en telecomunicacions, comunicació i transparència, enquestes i participació
ciutadana, xarxes socials i noves tecnologies de la informació.)
HISENDA (Propostes de gestió recaptació de tributs, taxes, i ordenances fiscals, pressupostos
municipals, comptes generals, rendes i exaccions, operacions de crèdit i tresoreria).
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INFRAESTRUCTURES ((Infraestructures i obres municipals, plans i instruments urbanístics,
vialitat i manteniment de l’espai viari, locals en lloguer i altres dependències i edifici
multifuncional).

Data 15-7-2019

URBANISME (Obres privades, informació urbanística, intervenció administrativa en l’ús i
edificació del sòl, tramitació, concessió, denegació i pròrrogues de les llicències, sanció i
restitució de la legalitat urbanística, potestat sancionadora en aquest àmbit).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SEGURETAT CIUTADANA (Autoritzacions Activitats recreatives no permanents, ocupació via
pública permanent, guals, etc., ocupació via pública de caràcter provisional, convivència,
protecció civil, mobilitat i circulació, potestat sancionadora en aquest àmbit.)

B

RÈGIM INTERIOR (Representar Ajuntament, relacions institucionals, recursos humans,
comunicació i transparència)

A
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SETÈ.- Les presents delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/86, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data de notificació del
present Decret als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat
d’avocació d’aquesta Alcaldia.
VUITÈ.- Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà
acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre el Resolució del nomenament
al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en aquest, igualment publicar la
Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des de
l'endemà de la signatura de la resolució per l'Alcalde.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[adreça https://montseny.cat].
NOVÈ.- Donar compte al Ple de la present resolució en la primera sessió que se celebri.
La qual cosa es fa pública als efectes contemplats als articles 38 i 44 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament
i règim jurídic de les entitats locals.

https://bop.diba.cat

B

Montseny, 5 de juliol de 2019
L’alcaldessa, Núria Masnou i Pujol

Pàg. 4-4

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, sent per tant les mateixes, executives i presumptament legítimes.

CVE 2019024869

SISÈ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar en els termes i dins dels límits de la
present delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre regidor.

Data 15-7-2019

ESPORTS I JOVENTUT (Activitats esportives, gestió i direcció de les instal·lacions esportives
municipals, gestió i administració dels béns adscrits a l’àrea, joventut i activitats relacionades).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CULTURA (gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis culturals, casal de
cultura i edifici multifuncional, organització d’activitats culturals i lúdiques, gestió i
administració dels béns adscrits a l’àrea, promoció de la cultura en general, festa major, festes
populars i totes les activitats relacionades, fires i mercats, punt d’informació cultura.)

A
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