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DECRET D’ALCALDIA 

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ( CARTIPÀS MUNICIPAL) 

 

Celebrades les eleccions locals i constituït el nou Ajuntament en sessió de data 15 de juny 

de 2019, amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, 

aquesta Alcaldia considera necessària , 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 de Règim Local, 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 de conformitat amb l’article 43 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, de procedir a l’establiment de 

delegacions de competències en favor de les diferents Regidories. 

 

RESOLC: 

PRIMER.- Delegar en favor dels regidors/es que s’indiquen a l’acord següent, les 

atribucions d’administració, direcció i gestió dels assumptes propis de cada regidoria, i en 

conseqüència atorgar-li les atribucions genèriques de caràcter no resolutori, que a 

continuació s’indiquen: 

 Coordinació, direcció i gestió de la Regidoria 

 Tramitació dels expedients administratius referits a matèries de la regidoria. 

 Elaboració de programes, plans, estudis en relació amb les matèries de cada 

regidoria. 

 Signatura de documents de tràmit que no suposin resolucions administratives i que 

siguin necessaris per a dur a terme la gestió efectiva de la Regidoria 

 La convocatòria de reunions de treball relacionades amb la gestió de la regidoria 

 Qualsevol altra actuació que sigui necessària per la total eficàcia i execució de la 

gestió de la Regidoria. 

 

SEGON.- Efectuar la delegació de les atribucions indicades a l’acord anterior acord, a 

favor dels següents regidors/es: 

Àrea de territori: 

Regidoria d’activitats i serveis: Sr. Jordi Calsina Jodas 

Regidoria de medi ambient i desenvolupament sostenible: Sra. Maria Nieves Palacios i 

Ferrer. 

Regidoria de via pública i obres i regidoria de mobilitat i accessibilitat: Sr. Fèlix Enrich Puig 
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Regidoria d’urbanisme i urbanitzacions i regidoria de biodiversitat: Sra. Florentina (Tina) 

Barbero Morales 

 

Àrea de serveis a les persones: 

Regidoria de promoció econòmica, que engloba turisme i comerç: Sr. Jordi Calsina Jodas 

Regidoria d’igualtat, regidoria d’esports i regidoria de salut: sra. Maria Nieves Palacios 

Ferrer 

Regidoria de cultura, festes i relacions amb les entitats, i regidoria de família, que engloba 

gent gran, infància i joventut: Sra. Rosa Nadal Bravo 

Regidoria d’acció social: Sra. Florentina (Tina) Barbero Morales 

 

Àrea de serveis generals 

Regidoria d’administració, que engloba transparència i bon govern, i regidoria d’hisenda: 

Sr. Jordi Calsina Jodas 

Regidoria de seguretat i emergències: Sr. Felix Enrich Puig 

Regidoria de tecnologia de la informació i comunicació (TIC): Sra. Rosa nadal Bravo 

 

Regidories portades directament per Alcaldia: 

Regidoria d’educació  

Regidoria de participació ciutadana i convivència 

 

TERCER.- Delegar en el Regidor de Seguretat i emergències, l’atribució de la resolució 

dels expedient sancionadors per infraccions a l’Ordenança General municipal de circulació 

de vehicles de Castellbell i el Vilar. 

 

QUART.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 

d’aquesta delegació, no sent susceptible de ser delegades per les persones titulars en 

altri. Les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta 

Alcaldia, com a titular de la competència originària. 

 

CINQUÈ.- Les delegacions efectuades en el present acord, de conformitat amb el que 

disposa l’article 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, tindran efectes  des del dia següent a la data de notificació d’aquest 

Decret a les persones esmentats, i tindran caràcter indefinit , sens perjudici de la 

postestat d’advocació de l’Alcaldia – Presidència. 
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SISÈ.- Notificar la present resolució a les persones esmentades, entenent-se acceptada la 

competència delegada en el cas de que no es manifesti el contrari, dins un termini de 24 

hores; o bé en el cas de fer ús de la delegació esmentada. 

 

SETÈ.- Donar compte al Ple de la Corporació d’aquesta resolució en la primera sessió que 

se celebri, així com procedir a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 

d’acord a l’article 44.2 del ROFRJEL. 

Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa – Presidenta, a Castellbell i el Vilar,  

 

Alcaldessa-Presidenta 

Davant meu, secretària-interventora 

 

Document signat electrònicament al marge   

 

 


