
Dilluns, 6 de febrer de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

RESOLUCIÓ de l'Alcaldia

Assumpte: Assignació Regidories.

Un cop celebrades les Eleccions Locals, convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el passat dia 24 
de maig de 2015 i constituït  el nou Ajuntament i  amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i  eficàcia a l'actuació 
municipal, aquesta Alcaldia considerà necessari, en ús de les seves facultats, conferides per l'article 21.3 de la Llei 
Reguladora de les Bases de Règim Local i demés legislació concordant, procedir a l'establiment d'un règim de delegació 
de competències de caràcter especial en favor de diferents regidors, sense perjudici que més endavant se'ls poguessin 
atribuir altres delegacions o que es fessin noves delegacions a altres regidors.

Des  del  moment  de  la  presa  de  possessió  fins  la  present,  aquesta  alcaldia  ha  assumit  de  manera  directa  les 
competències en matèria d'Igualtat.

Considerant que de conformitat amb la legislació a la que s'ha fet referència anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar 
l'exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei  
Reguladora de les Bases de Règim Local i per l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i  del Procediment Administratiu Comú, en els quals es regulen les competències que no 
poden ser objecte de delegació.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,

HA RESOLT:

PRIMER.- Efectuar a favor de la regidora que a continuació es relaciona delegació específica que compren la direcció i  
gestió dels assumptes de la respectiva àrea.

REGIDOR DELEGACIÓ
LUISA FERNÁNDEZ GARCÍA Igualtat

SEGON.- La delegació efectuada a favor de l'esmentada regidora al que anteriorment s'ha fet referència comportarà tant 
la facultat de direcció dels assumptes corresponents de la respectiva Àrea, com els aspectes relatius a la seva gestió, 
concretats en l'estudi, proposta i  execució de la matèria relacionada amb l'àmbit en concret. Aquesta delegació no 
portarà inherent cap facultat resolutòria, circumscrivint-se les funcions a allò indicat a l'anterior apartat.

TERCER.- Les atribucions delegades es deuran exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent 
susceptibles de ser delegades pels seus titulars en altre òrgan o regidor.

QUART.-  L'esmentada  delegació,  de  conformitat  amb  allò  disposat  per  l'article  44  del  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, tindran 
efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als Regidors afectats i tindran caràcter indefinit, sense 
perjudici de la facultat d'avocació d'aquesta Alcaldia.

CINQUÈ.- Notificar aquesta Resolució  a la Regidora afectada,  entenent-se acceptada la competència delegada de 
forma tàcita si dins del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.

SISÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta Resolució en la primera sessió que tingui lloc i publicar el seu text en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Butlletí d'Informació Municipal, en compliment d'allò disposat per l'article 44.2 del text legal 
abans esmentat.

Palau-solità i Plegamans, 23 de gener de 2017
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas
Davant meu, la secretària, M. Assumpció Rodríguez Marín

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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