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Ajuntament de Calafell

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

Mitjançant aquest anunci es fa públic que l’alcalde, senyor Ramon Ferré Solé, en data 6 de juliol de 2015, ha dictat 
la Resolució núm. 2725 amb la següent part resolutiva:

1. Delegar en els tinents d’alcalde la competència per resoldre els expedients administratius subjectes al règim de 
comunicació i/o assabentat en virtut de la normativa aplicable al cas concret. El tinent d’alcalde competent serà el 
titular de l’àrea a la que correspongui la matèria de què es tracti.

2. Aquesta Alcaldia com a òrgan delegant conservarà, d’acord amb el que disposa l’article 115 ROF, les següents 
facultats en relació amb les competències delegades:
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) La de ser informat prèviament a l’adopció de decisions de transcendència.
c) Els actes dictats per l’òrgan delegat en l’exercici de les atribucions delegades s’entenen dictades per l’òrgan 

delegant, corresponent, en conseqüència, a aquest, la resolució dels recursos de reposició que puguin interposar-
se.

d) Vetllar per l’acompliment dels acords dels òrgans de govern municipal.

3. Les delegacions conferides en els punts anteriors comporten l’atribució als tinents d’alcalde 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.

4. 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.

5. En totes les resolucions administratives que es dictin en exercici de les facultats delegades es farà constar 
expressament que els tinents d’alcaldes actuen per delegació expressa de l’alcalde conferida en el present Decret.

6. Remetre anunci de la present Resolució al BOPT, d’acord amb el que disposa l’art. 44.2 ROF, així com al taulell 
d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica, sense perjudici de l’efectivitat de la delegació a partir del dia 
següent al de la signatura de la present Resolució.

7. Donar compte de la present Resolució al Ple Municipal a la següent sessió ordinària que celebri.

8. Notifi car aquest acord a les persones interessades, amb l’advertiment de que es considerarà que han acceptat la 
delegació tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notifi cació, no fan manifestació expressa 
davant l’òrgan delegant de què no accepten la delegació i que la mateixa pot fi nalitzar, a més de per avocació o 
revocació, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de 
Govern Local.

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