Resolució número: 2019001127

ASSUMPTE
Modificació del decret 2019000909 de delegació de competències.
Identificació de l’Expedient
Expedient número 2019/00000406Y (SSJJ/NSS/) relatiu a Cartipàs municipal legislatura 2019-2023
Fets
1. L’1 d’abril de 2019, mitjançant Reial Decret 209/2019 publicat al BOE núm. 79 de 2 d’abril, es van
convocar eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla.
2. El dia 15 de juny de 2019, es va constituir el nou Ajuntament del municipi de Blanes.
3. El dia 26 de juny de 2019 mitjançant resolució 2019000909 es va acordar el nomenament dels
tinents d’alcalde i la delegació de competències de l’alcalde als regidors, publicant aquest acord al
BOPG el 10 de juliol de 2019.
4. És voluntat de l’alcalde modificar la delegació de competències de la segona tinent d’alcalde, Olga
López Colomer, de la quarta tinent d’alcalde, Marina Vall-llosada García, i del regidor Albert Sanz
González, que en el citat decret 2019000909 tenien les competències següents:
A la segona tinent d’alcalde, Olga López Colomer, se li delega l’Àrea de Serveis Jurídics i
Educació, la qual comprèn també els següents àmbits:
- AMIC i Consum (OMIC)
- Contractació i Patrimoni
- Recursos Tecnològics i Població
A la quarta tinent d’alcalde, Marina Vall-llosada García, se li delega l’Àrea de Medi Ambient, la
qual comprèn també els següents àmbits:
- Salut
- Protecció i Benestar dels Animals.
Al regidor Albert Sanz González se li deleguen genèricament l’Àrea de Cultura i Festes, la qual
comprèn també els següents àmbits:
- Gabinet d’Alcaldia
- Comunicació Institucional
- Arxiu (Difusió cultural)
- Biblioteca
- CNL (Oficina de Català)
- Ràdio
El 09/08/2019, la secretaria accidental ha informat favorablement sobre l’adopció d’aquesta resolució,
segons informe que consta a l’expedient.
Fonaments de Dret
1 L’Alcalde, de conformitat allò que estableix la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
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Municipal i de Règim Local de Catalunya, pot delegar l’exercici de les atribucions, llevat de les
competències indelegables recollides a l’article 21.3 de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local
Per tot això, en ús de les atribucions que com alcalde em confereix la normativa en matèria de règim
local, i el Reglament Orgànic Municipal.
Per tant,
Decreto
1. Modificar el punt segon de la resolució 2019000909 de data 26 de juny de 2019, de delegació de
competències als tinents d’alcalde i regidors, que queda com consta a continuació:
“2. Efectuar a favor dels següents regidors la delegació genèrica de competències en les matèries
que es determinaran a continuació, que comportarà la facultat de direcció i gestió, inclosa la signatura
de tots aquells documents de tràmit o definitius, propostes de resolució i decrets, que siguin
necessàries per a l’execució de la delegació.
Aquesta delegació no inclou la resolució dels recursos que s’interposin contra els actes dictats pels
regidors delegats, atès que aquesta competència correspon a l’alcalde.


L’àrea d’Alcaldia es reserva els següents àmbits:
-



Al primer tinent d’alcalde, Jordi Urgell Martínez, se li delega l’Àrea de Turisme, Promoció de la
Ciutat i Mobilitat, la qual comprèn també els àmbits següents:
-



Comerç i Empresa

A la segona tinent d’alcalde, Olga López Colomer, se li delega l’Àrea de Serveis Jurídics i
Educació, la qual comprèn també els següents àmbits:
-



Policia Local
Protecció Civil

AMIC i Consum (OMIC)
Contractació i Patrimoni
Recursos Tecnològics i Població
Arxiu

A la tercera tinent d’alcalde, Rosa M. Aladern Gusi, se li delega l’Àrea d’Urbanisme i Obra
Pública, la qual comprèn també els àmbits següents:
-

Enginyeria
NORA - Residus

L’alcalde es reserva, en matèria urbanística, dictar les resolucions de restauració i danys i
perjudicis relatives a la Protecció de la legalitat urbanística.


A la quarta tinent d’alcalde, Marina Vall-llosada García, se li delega l’Àrea de Medi Ambient, la
qual comprèn també els següents àmbits:
-

Salut
Protecció i Benestar dels Animals.
Biblioteca
CNL (Oficina de Català)
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Al regidor Albert Sanz González se li deleguen genèricament l’Àrea de Cultura i Festes, la qual
comprèn també els següents àmbits:
-



Ràdio

Gabinet d’Alcaldia
Comunicació Institucional

A la regidora Marian Anguita Ferrer se li delega l’Àrea d’Acció Social, la qual comprèn també
el següent àmbit:
-

Igualtat



Al regidor Carlos Garzón de la Granja se li delega l’Àrea d’Hisenda i Recursos Humans.



Al regidor Pere Lopera Romero se li delega l’Àrea de Participació Ciutadana i Esports la qual
comprèn també l’àmbit següent:


Brigades

Al regidor Miguel Ángel López Corregidor se li delega l’Àrea de Joventut, la qual també
comprèn l’àmbit següent:
-

Nova Ciutadania i Solidaritat.

2. Comunicar aquest acord als regidors afectats fent constar que hauran de mantenir informat
l’alcalde de les seves funcions i en especial de les seves atribucions com a alcaldes accidentals, no
podent modificar quan exerceixin aquest càrrec les delegacions efectuades per l’alcalde per atorgarne de noves.
3. Publicar aquest decret al BOP de Girona, al tauler d’anuncis municipal i a la web municipal, en
compliment d’allò que disposa l’article 44.2 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
4. Donar-ne compte al Ple municipal en la primera sessió que se celebri.
5. Comunicar aquest acord a tots els departaments i àrees de l’Ajuntament per al seu coneixement.
Tipus Documental
PTS_RESOL_WORD_CAT

Descripció Document
Resolució nomenament TA i
competències regidors

CSV
12433310610137010412

Així ho disposa i signa l’alcalde, en el dia d’avui, de la qual cosa jo, com a secretari, dono fe i prenc
raó d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

12 d'agost del 2019
Àngel Canosa
Fernández
Alcalde
Ajuntament de Blanes

12 d'agost del 2019
Neus Serra i Sala
Secretària accidental
Ajuntament de Blanes
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