Segon.- DELEGAR a favor de la regidora Maite Navas Aguayo, com a
Regidora delegada de l’Alcaldia, la facultat de direcció de la
Regidoria de Seguretat Ciutadana i Circulació i del departament
adscrit, la seva gestió i la signatura de quants documents de
tràmit o definitius, incloses les propostes de resolució, siguin
necessàries per l’execució de les seves funcions; sens perjudici
d’això, la concreció exacta de totes les facultats serà objecte
de resolució/ns posterior/rs.
Vist el règim de delegacions de les atribucions de l’Alcalde
regulat als articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; als articles
53.3 i 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 i als articles 67 i concordants del Reglament orgànic
municipal, aprovat definitivament pel Ple de la corporació en
data 28 de març de 2012 (publicat BOPB de data 23/04/2012)
expressament autoritzen a l’Alcaldia a delegar, les seves
competències a favor dels/les Tinents d’alcalde o dels/les
regidors/res.

https://bop.diba.cat
Pàg. 1-4
CVE 2021000038

“Primer.- NOMENAR regidora delegada de l’Alcaldia pel seguiment
i gestió ordinària dels assumptes corresponents a la Regidoria
de Seguretat Ciutadana i Circulació, adscrita a l’Àrea de
Territori i Ciutat, a la senyora Maite Navas Aguayo...”

B
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Atès que com a conseqüència de l’escrit de renúncia voluntària i
anticipada,
presentada
pel
Regidor
Sr.
Francesc
Delgado
Comajuconsas, de la qual es va retre compte al Ple, en sessió
ordinària de data 23 de desembre de 2020, aquesta Alcaldia ha
resolt mitjançant Decret de data 31/01/2020:

Data 12-1-2021

“Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019DECL001241, de
18 de juny de 2019, es va resoldre l’organització de
l’administració municipal executiva d’aquest Ajuntament; així
com l’adscripció a les àrees de les regidories i nomenament dels
regidors delegats de l’Alcaldia pel seguiment i gestió ordinària
dels assumptes corresponents a cadascun d’ells i amb relació a
les comeses generals i específiques que s’assenyalen.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’alcalde de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en data 31
de desembre de 2020, va dictar el Decret núm. 2020DECL002100,
que transcrit literalment diu el següent:

A

A N U N C I

Plaça de l’Ajuntament,1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
secretaria@stabarca.com

Vist el que disposa l’article 43 del ROFRJ en relació a la
delegació d’atribucions pròpies de l’Alcaldia a favor dels
regidors membres de la Junta de Govern Local i de qualsevol de
la resta de regidors,
RESOLC:
Primer: Atorgar, d’acord amb la legislació invocada,
atribucions delegables que seguidament es relacionen:

les

A) A favor de la Regidora de Seguretat Ciutadana i Circulació,
Sra. Maite Navas Aguayo.
1. La incoació i resolució de les infraccions administratives
a què es refereix el RDL 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

A
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2. La incoació i resolució de les infraccions administratives
que es tramitin en aplicació de l’Ordenança de circulació
de vehicles i vianants al municipi de Sant Andreu de la
Barca (BOPB núm. 32 de 7/02/2005 i DOGC núm. 4329 de
23/02/2005) i de l’Ordenança de Convivència ciutadana i
d’ús de la via pública (BOPB núm. 234 de 29/09/2000)

Pàg. 2-4

Així, vista la potestat d’autoorganització proclamada pels
diversos textos legals de règim local i vist l’article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i 53 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.

CVE 2021000038

en base als
han de regir
convenient i
originàries i
regidors/res

Data 12-1-2021

Per tot això, aquesta Alcaldia-Presidència,
principis d’eficàcia, economia i celeritat, que
tota actuació administrativa, ha considerat
necessari la delegació de les seves atribucions
pròpies
a
favor
dels
tinents
d’alcalde
o
delegats/des.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’article 9 del la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim
jurídic
del
sector
públic,
expressament
autoritza
la
possibilitat que l’òrgan o autoritat que tingui atribuïda la
competència com pròpia, pugui delegar les mateixes, a excepció
que una Llei, en sentit formal i material, prohibeixi
expressament la delegació i atès que l’esmentat article
estableix el procediment, supòsits i requisits de la delegació
de competències.

Plaça de l’Ajuntament,1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
secretaria@stabarca.com

part

expositiva

i

una

altra

c) Es donarà compte en la primera sessió de cada mes a la
Junta de Govern Local de les resolucions dictades durant
el mes anterior.
d) Les resolucions aniran signades pel Regidor/a amb el davant
meu del secretari de la corporació.
e) El secretari de la corporació signarà les notificacions
corresponents.
f) L’oferiment de recursos es realitzarà com a darrer punt de
la part dispositiva de les resolucions i actes municipals
en compliment de l’article 88.3, en connexió amb l’article
40.2, ambdós de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions
públiques
Quart: Les competències abans assenyalades en cap cas podran ser
delegades a favor de terceres persones i seran exercides
personalment per l’òrgan delegat; tot això sens perjudici que
aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i
resolució d’aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i
proposta raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències
delegades.

A
B

Cinquè: Aquest acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva
signatura i prèvia acceptació per part de l’autoritat delegada,
produirà efectes jurídics fins que l’Alcaldia no acordi la seva
avocació o revocació o no es produeixi el nomenament d’un nou
titular de l’Alcaldia.
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b) Hauran de contenir
resolutiva.

CVE 2021000038

a) Fer esment d’aquest decret de delegació.

Data 12-1-2021

Tercer: Establir el present règim per a les resolucions que es
dictin en virtut de la present delegació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Segon: Els actes dictats en exercici de les atribucions abans
assenyalades, s’entenen dictats per l’Alcaldia, d’acord amb el
que disposa l’article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
règim jurídic del sector públic i els mateixos posen fi a la via
administrativa, de conformitat amb el que disposen els articles
52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172 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.

Plaça de l’Ajuntament,1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
secretaria@stabarca.com

Novè: Aquesta resolució deixa sense efectes qualsevol altra que
sigui contrari al seu contingut i, en concret, el Decret núm.
2019DECL1455, de 24 de juliol, en el seu apartat B) del primer
acord.
Desè: Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri,
pel seu coneixement i efectes.”
Sant Andreu de la Barca, 4 de gener de 2021
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez

CVE 2021000038

Vuitè: Notificar aquest acord a l’Alcaldia, a la Secretaria, a
la Intervenció i a la Tresoreria, a tots els/les regidors/es de
l’Ajuntament i a tots els departaments de l’Ajuntament,
mitjançant la intranet municipal, als efectes legals oportuns.

Data 12-1-2021

Setè: Difondre el contingut d’aquest Decret, en compliment del
principi de Transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en
compliment del que disposen els articles 5 i següents de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació i bon govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern de Catalunya.

A

Sisè: Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Tauler d’anuncis, en compliment del que
disposa l’article 44 del Reial decret 2568/86, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals.

Plaça de l’Ajuntament,1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
secretaria@stabarca.com
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