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Aquesta circumstància va fer necessari modificar l’esmentat Decret d’Alcaldia pel que fa als
titulars de les Àrees Generals de Govern, al seu camp funcional i a les delegacions d’atribucions a
favor dels/de les Regidors/es, així com efectuar una avocació de les delegacions específiques de
competències efectuades a favor del Regidor Sr. Carles Seijo Pérez. En aquest sentit, es va dictar el
Decret
Un cop celebrades les Eleccions Locals del 24 de maig de 2015 i constituït el nou Ajuntament en
sessió plenària de data 13 de juny de 2015, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2015/578, de data
19 de juny de 2015, del qual se’n va donar compte a la sessió plenària d’organització de data 25 de
juny de 2015, es van crear 5 Àrees Generals de Govern, es van designar les persones titulars i es
van efectuar les delegacions d’atribucions per part de l’Alcaldia a favor dels/de les Regidors/es.
Amb posterioritat, després d’haver pres possessió com a Regidor del Grup Municipal SOM
TORDERA-ENTESA el Sr. José Carlos Villaro Gumpert, en substitució, per defunció, del Sr. Juan
Carlos Seijo Pérez, va dictar-se el Decret d’Alcaldia núm. 2016/253, de data 17 de març de 2016,
per mitjà del qual es van modificar els titulars de les Àrees Generals de Govern, el seu camp
funcional i les delegacions d’atribucions a favor de Regidors/es, així com també es van avocar les
competències específiques delegades al Regidor Sr. Juan Carlos Seijo Pérez, del qual se’n va donar
compte a la sessió plenària de data 17 de març de 2016.
Fruit de la finalització de l’Acord de Govern signat el juny de 2015 entre PDECat i Som Tordera, es
va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 2016/1309, de data 17 d’octubre de 2016, per mitjà del qual
s’avoquen les competències delegades al Regidor Sr. Salvador Giralt Carrillo i se li revoca la
titularitat de l’Àrea General de Serveis Personals, es revoca el seu nomenament com a membre de
la Junta de Govern Local i es revoca la seva designació com a 2n Tinent d’Alcalde, del qual se’n va
donar compte a la sessió plenària de data 27 d’octubre de 2016.
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En sessió plenària de data 22 de desembre de 2016, pren possessió com a Regidor del Grup
Municipal PDECat el Sr. Carles Aulet Salvador, en substitució, per renúncia, del Regidor Sr. Marc
Unió Puig.
Les circumstàncies anteriors van fer necessari modificar els titulars de les Àrees Generals de
Govern, el seu camp funcional i les delegacions d’atribucions a favor de Regidors/es, així com fer
una refosa dels Decrets anteriors. En aquest sentit, es va dictar el Decret d’Alcaldia núm.
2016/1625, de data 22 de desembre de 2016, del qual se’n va donar compte a la sessió plenària de
data 22 de desembre de 2016, per mitjà del qual va acordar-se el següent:
Primer.- Atribuir la titularitat de l’Àrea General de Serveis Personals a la 2a Tinent d’Alcalde, la
Regidora Sra. Bàrbara Vergés Miralles, en substitució del Regidor Sr. Salvador Giralt Carrillo, de
manera que les Àrees Generals de Govern, els seus titulars i el seu camp funcional d’actuació
passaran a ser els següents:

ÀREA GENERAL DE COORDINACIÓ DEL GOVERN I COMUNICACIÓ
Titular:
1r Tinent d’Alcalde: Sr. Josep Llorens Muñoz
Definició funcional Execució dels programes d’actuació municipals i seguiment dels objectius
camp actuació:
estratègics del govern, així com la supervisió i direcció de les actuacions de les
diverses Àrees de gestió municipal, en especial aquelles de contingut i abast
transversal.
Així mateix, comporta la Presidència dels òrgans col·legiats necessaris i
complementaris, inclosa la Junta de Portaveus, en absència de l’Alcalde.

ÀREA GENERAL DE SERVEIS PERSONALS
Titular:
2a Tinent d’Alcalde: Sra. Bàrbara Vergés Miralles
Definició funcional Aquesta Àrea General comprèn els següents àmbits d’actuació municipal o Àrees
camp actuació:
de Gestió:

•
•
•
•
•
•

Participació Ciutadana i Transparència.
Ensenyament.
Joventut.
Esports.
Cultura.
Festes.

ÀREA GENERAL DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
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Titular:
3r Tinent d’Alcalde: Sr. José Carlos Villaro Gumpert
Definició funcional Aquesta Àrea General comprèn els següents àmbits d’actuació municipal o Àrees
camp actuació:
de Gestió:

•
•
•
•
•

Urbanisme.
Obres i serveis.
Medi Ambient i Pagesia.
Via Pública, Mobilitat i Transports.
Civisme.

ÀREA GENERAL D’ACCIÓ SOCIAL i PROMOCIÓ ECONÒMICA
Titular:
4t Tinent d’Alcalde: Sr. Àngel Pous Barceló
Definició funcional Aquesta Àrea General comprèn els següents àmbits d’actuació municipal o Àrees
camp actuació:
de Gestió:

•
•
•
•

Serveis Socials.
Habitatge.
Promoció Econòmica i Ocupació.
Sanitat.

ÀREA GENERAL DE RÈGIM INTERIOR
Titular:
5è Tinent d’Alcalde: Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras
Definició funcional Aquesta Àrea General comprèn els següents àmbits d’actuació municipal o Àrees
camp actuació:
de Gestió:

•
•
•
•
•

Hisenda, Recursos Humans i Oficina d’Atenció al Ciutadà.
Seguretat.
Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).
Serveis Jurídics.
Contractació.

Segon.- Delegar en el 5è Tinent d’Alcalde, Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras, l’atribució de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers tots els expedients que es tramitin en
aquelles Àrees de Gestió / Regidores en què ostenti delegació específica de competència.
D’aquesta manera, les delegacions que ostentaran els titulars de les diferents Àrees Generals
passaran a ser les següents:

•

Tots els titulars de les Àrees Generals esmentades, tots ells membres de la Junta de Govern
Local i Tinents d’Alcalde, ostentaran la següent delegació genèrica d’atribucions:
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a) Facultat de direcció i coordinació dels àmbits d’actuació inclosos en la corresponent
Àrea General.
•

En el cas concret del titular de l’Àrea General de Coordinació del Govern i Comunicació, el 1r
Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Llorens Muñoz, se li delega l’atribució de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers tots els expedients que es tramitin per les
diferents Àrees Generals i Regidories de l’Ajuntament dins les atribucions delegades per
l’Alcaldia, en virtut d’aquest Decret, així com la signatura corresponent a la conformitat de
l’Alcaldia en tots els certificats que lliuri la Secretaria sobre els antecedents obrants als arxius
municipals.

•

En el cas concret del titular de l’Àrea General de Règim Interior, el 5èTinent d’Alcalde, Sr.
Marçal Vilajeliu Tresserras, se li deleguen les funcions d’ordenació de pagaments de
l’Ajuntament de Tordera i l’atribució de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
a tercers tots els expedients que es tramitin en aquelles Àrees de Gestió / Regidories en què
ostenti delegació específica de competències per l’Alcaldia.

•

Així mateix, es delega en tots els Tinents d’Alcalde, indistintament, la signatura de certificats
administratius que s’expedeixin en relació a les dades del Padró Municipal d’Habitants.
Aquesta delegació de signatura no altera la competència de l’òrgan delegant i a tots els
documents que se signin per delegació es farà constar l’autoritat de procedència.

Tercer.- Efectuar les següents modificacions en l’atribució d’Àrees de Gestió / Regidores:
•
•
•
•
•

L’Alcaldia ostentarà la Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència.
Assignar a la Regidora Sra. Bàrbara Vergés Miralles la Regidoria de Joventut i delegar-li
específicament les atribucions descrites a continuació.
Revocar al Regidor Sr. José Carlos Villaro Gumpert la Regidoria de Pagesia.
Assignar al Regidor Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras les Regidories de Promoció Econòmica i
Ocupació i Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC), i delegar-li específicament les
atribucions descrites a continuació.
Assignar al Regidor Sr. Carles Aulet Salvador les Regidories d’Obres i Serveis i Pagesia, i
delegar-li específicament les atribucions descrites a continuació.

D’aquesta manera, l’atribució d’Àrees de Gestió / Regidories serà la que es detalla a continuació,
ostentant les mateixes les delegacions específiques d’atribucions següents:
a) Presentació davant del Ple de la política i propostes d’acord corresponents a l’àmbit de la
seva gestió.
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b) Facultat de relacionar-se amb els òrgans representatius de les Administracions Públiques,
les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització actuant en l’àmbit de
la seva Àrea.
c) Supervisió dels expedients propis de la seva Àrea, elevant propostes de resolució als òrgans
competents, però sense tenir atribuïda la facultat de dictar actes administratius que afectin
a terceres persones.
d) Seguiment i avaluació política de les actuacions i programes de l’Administració municipal
en l’àmbit de la seva ponència, adreçant propostes a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local.

Alcaldia
Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
Regidor/a
Sr. Josep Llorens Muñoz
Sra. Bàrbara Vergés Miralles

Sr. José Carlos Villaro Gumpert
Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras

Sr. Àngel Pous Barceló
Sra. Sílvia Català Mora

Sr. Carles Aulet Salvador

Àrea de Gestió / Regidoria

• Participació Ciutadana i Transparència
Àrea de Gestió / Regidoria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultura
Habitatge
Esports
Civisme
Sanitat
Joventut
Urbanisme
Medi Ambient
Hisenda, Recursos Humans i Oficina d’Atenció al Ciutadà
Serveis Jurídics
Contractació
Promoció Econòmica i Ocupació
Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)
Serveis Socials
Ensenyament
Seguretat
Via Pública, Mobilitat i Transports
Festes
Obres i Serveis
Pagesia

Quart.- Les competències delegades s’hauran d’exercitar en els termes i dins dels límits d’aquesta
delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan o Regidor/a.
En el text de les resolucions adoptades pels Regidors/es en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de
fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent:
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Aquesta resolució s’ha adoptat en virtut de la competència que m’ha estat conferida
per delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2016/1625, de data 22
de desembre de 2016, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data ... .
Cinquè.- De conformitat amb el que preveu l’article 44.2 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, les delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució,
encara que no s’hagi produït la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i seran de caràcter
indefinit, sens perjudici de la potestat d’avocació per aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels/de les Regidors/es
delegats/es, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia,
com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat
d’avocació, en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en
aquest sentit, sempre que així es notifiqui a les persones interessades a l’expedient.
Sisè.- Fer constar que, contra els presents acords, que posen fi a la via administrativa, poden
interposar-se els següents recursos:
•

Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

•

Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.

•

Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.

Setè.- Comunicar aquest Decret als/les Regidors/es afectats/es, en el termini màxim de 10 dies
hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la notificació, entenent-se acceptada la delegació de
competències 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.
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Vuitè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Taulell d’Edictes i a la web
Municipal, en compliment del que preveu l’article 44.2 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.
Novè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que se
celebri, en compliment del que preveu l’article 38 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.

Tordera, a 22 de desembre de 2016.

La qual cosa es fa pública en compliment del que preveuen els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 8 i 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic
i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i 44.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic.

Ho disposo,
El 1r Tinent d’Alcalde
per delegació (DA 2016/1625),

En dóna fe,
La Secretària,

Josep Llorens Muñoz

Marta Portella Nogué
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