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Administració Local

2015-07809
Ajuntament de Calafell

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

Mitjançant aquest anunci es fa públic que l’alcalde, senyor Ramon Ferré Solé, en data 22 de juny de 2015, ha dictat 
la Resolució núm. 2667 amb la següent part resolutiva:

1. Efectuar a favor dels regidors que a continuació s’indiquen, les delegacions respecte dels serveis municipals que 
s’especifi quen:

Servei Regidor/a 
Serveis Interns Adrià Ignasi Seras Viola
Qualitat de vida Maria Elena Rubio Pérez
Ocupació Maria Elena Rubio Pérez
Promoció econòmica Maria Lluïsa Lastra Flores
Ensenyament Maria Lluïsa Lastra Flores
Territori
Aquesta delegació comporta, entre d’altres, la facultat de dirigir, inspeccionar i 
impulsar els serveis i les obres municipals (articles 21.1.d LRBRL i 53.1.d TRLMC).

Miguel Àngel Perín Tienda

Turisme Teresa Gonzàlez Santiago
Promoció Esportiva Teresa Gonzàlez Santiago
Joventut Teresa Gonzàlez Santiago
Via Pública Juan José García Álvarez
Medi Ambient Josep Parera Ribell
Seguretat Ciutadana Joan Maria Triadó Juan
Recursos Humans Joan Maria Triadó Juan
Protecció Civil Joan Maria Triadó Juan
Mobilitat Joan Maria Triadó Juan
Transports Juan José García Álvarez
Patrimoni Miguel Àngel Perín Tienda
Serveis contractats Josep Parera Ribell
Activitats Josep Parera Ribell

2. Les delegacions efectuades inclouen les facultats de direcció, organització interna i gestió dels serveis indicats, 
amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

3. L’exercici de les competències delegades comporta les obligacions següents:
a) Informar a l’Alcaldia de tot el que fa referència a l’exercici de la competència delegada i proposar les mesures, 

les solucions o els acords que consideri pertinents.
b) Vetllar per l’acompliment dels acords dels òrgans de govern municipal.
c) Presentar propostes a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.

4. Les delegacions conferides en els punts anteriors comporten l’atribució al regidors i regidores de les potestats 
de l’Alcaldia assenyalades als articles 21 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril i 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, i susceptibles de delegació necessàries per dur a terme aquestes delegacions efectuades en les matèries 
especifi cades.

5. En totes les resolucions administratives que es dictin en exercici de les facultats delegades es farà constar 
expressament que els regidors actuen per delegació expressa de l’alcalde conferida en el present Decret.
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6. En qualsevol moment aquesta Alcaldia podrà abocar per a si mateix, amb caràcter individualitzat, qualsevol 
assumpte entre els compresos en l’esfera de les competències delegades i resoldre sobre el mateix.

7. Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats, a fi  de que prestin si escau l’acceptació de 
tals càrrecs, amb l’advertiment de que es considerarà que s’ha acceptat tàcitament el càrrec, si en el termini de tres 
dies hàbils no manifesta per escrit la seva oposició al mateix.

8. Remetre anunci de les referides delegacions per a la seva inserció en el BOPT i publicar-les igualment al Tauler 
d’Anuncis Municipal i a la seu electrònica.

9. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebri.

10. Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de la present resolució.

El secretari accidental, Carlos Badel Domingo.
Calafell, 21 de juliol de 2015.
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