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ASSUMPTE
Nomenament de nous tinents d’alcalde i delegació de competències

Identificació de l’Expedient

Expedient número 2019/00000406Y (SJ/NSC/AVA) relatiu a Cartipàs municipal legislatura 2019-2023

Fets

1. L’1 d’abril de 2019, mitjançant el 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 15 de juny de 2019 es va constituir el nou Ajuntament del municipi de Blanes.

3. El 26 de juny de 2019, mitjançant la resolució núm. 2019000909, es va acordar el nomenament 
dels tinents d’alcalde i la delegació de competències de l’alcalde als regidors, i es va publicar aquest 
acord al BOPG el 10 de juliol de 2019. El 12 d’agost de 2019, mitjançant la resolució núm. 
2019001127, es van modificar les competències delegades a Olga López Colomer, Marina Vall-
llosada Garcia i Albert Sanz González. 

4. L’1 d’agost de 2022, mitjançant la resolució núm. 2022001595, es va cessar la tercera tinent 
d’alcalde i es van avocar competències que tenia delegades. 

5. El dia 2 d’agost de 2022, amb registre d’entrada 2022019372, els regidors Jordi Urgell Martínez, 
Marian Anguita Ferrer, Pere Lopera Romero, Miguel Ángel López Corregidor i Rosa M. Aladern Gusi 
han presentat renúncia expressa a les delegacions de competències acordades per la resolució núm. 
2019000909.

6. El 02/08/2022, el/la tècnic/a de Serveis Jurídics ha informat favorablement sobre l’adopció 
d’aquesta resolució, segons informe que consta a l’expedient.

Fonaments de Dret

D’acord amb el que estableix la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en 
endavant LBRL), i el 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 de conformitat amb els articles 68 i següents del Reglament 
orgànic municipal, els tinents d’alcalde són òrgans unipersonals de caràcter necessari, el nombre dels 
quals serà fixat lliurement per l’alcalde, sent designats també per l’alcalde d’entre els membres que 
integren la Junta de Govern Local.

D’acord amb l’article de 46 del Reglament d’organització i funcionament de les entitats locals (en 
endavant ROF), els tinents d’alcalde són nomenats i separats lliurement per l’alcalde d’entre els 
membres de la Junta de Govern Local. Del cessament se n’ha de donar compte en la primera sessió 
de Ple que se celebri, notificar personalment a la persona cessada i procedir a la publicació al BOPG, 
sens perjudici que l’efectivitat del cessament és el dia següent de la signatura de la resolució, si no 
s’hi disposa una altra cosa.
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L’article 21 de la LBRL i els articles 9 i 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, regulen el règim de delegació i avocació de competències.

Per tant,

Decreto

Primer. Prendre raó de l’escrit de la renúncia a les delegacions portades a terme per l’alcalde en data 
26 de juny de 2019, pels regidors Jordi Urgell Martínez, Marian Anguita Ferrer, Pere Lopera Romero, 
Miguel Ángel López Corregidor i Rosa M. Aladern Gusi.

Segon. Deixar sense efecte les delegacions i els nomenaments de tinents d’alcalde portada a terme 
en data 26 de de juny de 2019 i 12 d’agost de 2019.

Tercer. Nomenar tinents d’alcalde, quedant l’ordre de prelació de la següent manera:
- Primera tinent d’alcalde: Sra. Olga López Colomer
- Segon tinent d’alcalde: Sr. Albert Sanz González
- Tercera tinent d’alcalde: Sra. Marina Vall-llosada Garcia
- Quart tinent d’alcalde: Sr. Carlos Garzón de la Granja

Segons disposa l’article 69 del Reglament orgànic municipal, correspon als tinents d’alcalde:

- Substituir a l’alcalde o alcaldessa, d’acord amb l’ordre de prelació establert en el Decret de 
nomenament, en la totalitat de les seves funcions, en els casos de vacant, absència, malaltia o 
impediment que impossibiliti a aquest per a l’exercici de les seves funcions.
- Desenvolupar les funcions delegades que expressament li hagin estat atribuïdes per l’alcalde o 
alcaldessa.

Quart. Avocar les competències delegades als regidors següents, mitjançant la resolució núm. 
2019000909, de 26 de juny de 2019:

- Les competències delegades al regidor Jordi Urgell Martínez de l’Àrea de Turisme, Promoció 
de la Ciutat i Mobilitat, la qual comprèn també els àmbits de Comerç i Empresa.

- Les competències delegades a la regidora Marian Anguita Ferrer de l’Àrea d’Acció Social, la 
qual comprèn també Igualtat.

- Les competències delegades al regidor Pere Lopera Romero de l’Àrea de Participació 
Ciutadana i Esports, la qual comprèn també l’àmbit de Brigades.

- Les competències delegades al regidor Miguel Ángel López Corregidor de  l’Àrea de Joventut, 
la qual també comprèn Nova Ciutadania i Solidaritat.

Cinquè. Efectuar a favor dels següents regidors la delegació genèrica de competències en les 
matèries avocades en el punt anterior segons s’exposa a continuació.

Les delegacions comportaran 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.

Les delegacions de competències de l’alcalde queden com s’exposa a continuació: 

L’àrea d’Alcaldia es reserva els següents àmbits:
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- Policia Local
- Protecció Civil
- Mobilitat
- Enginyeria
- Urbanisme
- Obra Pública
- Serveis Municipals

A la primera tinent d’alcalde, Olga López Colomer, els següents àmbits:
- Serveis Jurídics
- AMIC i OMIC
- Contractació i Patrimoni
- Recursos Tecnològics 
- Educació
- Arxiu Municipal
- Joventut

Al segon tinent d’alcalde, Albert Sanz González, els següents àmbits:
- Cultura i Festes
- Gabinet d’Alcaldia
- Comunicació Institucional
- Turisme, Promoció de la Ciutat, Comerç i Empresa
- Participació Ciutadana

A la tercera tinent d’alcalde, Marina Vall-llosada Garcia, els següents àmbits:
- Salut
- Medi Ambient, 
- Benestar dels Animals
- Biblioteca 
- CNL (Oficina de Català)
- Ràdio Blanes
- Recollida de Residus
- Acció Social i Igualtat
- Nova Ciutadania i Solidaritat

Al quart tinent d’alcalde, Carlos Garzón de la Granja, els següents àmbits:
- Hisenda
- Recursos Humans
- Esports 

Sisè. Comunicar aquest acord als regidors interessats.

Setè. Comunicar als regidors que tenen competències delegades 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 atorgar-
ne de noves.

Vuitè. Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura, es notificarà personalment als 
interessats, es publicarà al BOPG i se’n donarà compte en la primera sessió de Ple que se celebri.

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.
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