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Decret Decret de delegació de competències als regidors i regidores, i nomenament 
del president i presidentes de les Comissions Informatives, expedient núm. 
X2019006230 
 
Per decret d’alcaldia núm. 1452 de data 17 de juny de 2019 (publicat al BOPB de 26 de 
juny de 2019) vaig aprovar la delegació de competències a favor dels regidors i regidores.  
 
En concordança amb la modificació de l’organització de les àrees de govern municipal i a 
les dedicacions dels regidors de govern, es fa necessari modificar el règim de delegació 
de competències a favor dels regidors i regidores. 
 
En concret, el sr. Sergio González Fernández serà regidor delegat de festes (enlloc de 
regidor adjunt a cultura), la sra. Neus Tallada Moliner serà regidora delegada de turisme i 
promoció  del municipi (enlloc de regidora adjunta a promoció econòmica), el sr. Albert 
Alfaro Giró deixarà de ser regidor de salut pública i consum i assumirà la regidoria de 
serveis generals, la sra. Yulay Martínez Castillo incorporarà les regidories delegades de 
salut pública i consum i salut comunitària, mentre que el sr. Oriol Fernández Saltor 
deixarà de ser regidor delegat de serveis generals. 
 
En virtut de les facultats que legalment tinc atribuïdes, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia núm. 1452 de data 17 de juny de 2019 
(publicat al BOPB de 26 de juny de 2019) a partir de la data d’efectes d’aquesta resolució. 
 
Segon. Delegar, a favor dels regidors i regidores que s’indiquen a continuació, l’alta 
direcció i la gestió de les àrees que es detallen, amb les facultats de coordinació i 
supervisió de l’àrea de referència als programes o actuacions que afectin més d’una 
regidoria, així com els conceptes pressupostaris generals de l’àrea, sens perjudici de les 
delegacions concretes que se’ls atorguin: 
 

 Tinent d’alcalde senyora Sílvia Folch Sánchez: coordinadora de l’Àrea de 
serveis generals. 
 

 Tinent d’alcalde senyor  Ricard Plana Artús: coordinador de l’Àrea de territori. 
 

 Tinent d’alcalde senyora Cristina Ramos Santamaria: coordinadora de l’Àrea 
de Comunitat i Persones. 

 
Tercer. Efectuar, a favor dels membres de la corporació que a continuació es detallen, la 
delegació d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves regidories 
respectives, d’acord amb la seva definició funcional, i nomenar-los regidors i regidores 
adjunts a les àrees especificades: 

 
 Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinent d’alcalde primera i coordinadora de l’Àrea de 

serveis generals. Regidora delegada de seguretat ciutadana, modernització i 
atenció ciutadana, manteniment, serveis municipals i paisatge i promoció 
econòmica. 
 

 Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde segon i coordinador de l’Àrea de 
territori. Regidor delegat d’urbanisme i obres i esports. 
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 Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinent d’alcalde tercera i coordinadora de 

l’Àrea de comunitat i persones. Regidora delegada d’educació i medi ambient. 
 

 Sr. Sergio González Fernández, regidor delegat d’acció cívica, infància i 
joventut, gent gran i festes.  

 
 Sra. Neus Tallada Moliner, regidora delegada de turisme i promoció del 

municipi, i cultura.  
 

 Sr. Albert Alfaro Giró, regidor delegat d’habitatge, mobilitat i via pública, i 
serveis generals. 
 

 Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora delegada d’acció social i igualtat, salut 
pública i consum, i salut comunitària. 

 
 Sr. Oriol Fernández Saltor, regidor delegat d’ hisenda. 

 
Quart. La delegació de competències a favor dels regidors i regidores esmentats a la 
qual s’ha fet referència anteriorment comportarà tant la facultat de direcció de la regidoria 
corresponent com la seva gestió, inclosa la signatura de documents de tràmit o definitius, 
i comportarà la incoació, tramitació i resolució dels expedients sancionadors 
corresponents. 
 
La delegació anterior no inclou la facultat de resoldre els recursos administratius 
corresponents.  
 
Cinquè. Declarar les delegacions anteriors atorgades per l’Alcaldia a favor dels regidors i 
regidores delegats com les úniques vigents. 
 
Sisè. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, i no són susceptibles de ser delegades per les persones titulars a un 
altre òrgan o regidor/a. En aquest sentit, els regidors i regidores delegats actuaran sota la 
coordinació i direcció de l’alcalde i/o del coordinador de l’àrea a la qual estiguin adscrits. 
 
Setè. Les resolucions adoptades per delegació s’entendran dictades per l’Alcaldia com a 
titular de la competència originària i, en conseqüència, esgotaran la via administrativa. 
 
Vuitè. Els acords adoptats pels regidors i regidores delegats tindran el mateix valor jurídic 
que les dictades per l’Alcaldia com a titular de la competència original, i gaudiran, en 
conseqüència, de la presumpció de validesa i executivitat. 

 
Novè. Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de 
l’origen delegat de la seva competència i s’haurà d’inserir al final de la part expositiva el 
següent: 

 
“Aquest Decret s’adopta en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest 
ajuntament, mitjançant Decret número ..., de data ... d’octubre de 2019 i publicat al 
BOPB de data ....”  
 

Desè. En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
l’Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes 
exercitada la potestat d’avocació d’acord amb la present resolució, sense necessitat 
d’una nova resolució expressa en aquest sentit. 
 
Onzè. Nomenar el presidents i presidentes de les comissions informatives les persones 
membres de la Junta de Govern següents: 
 

 Comissió Informativa de serveis generals: 
Àmbit: Àrea de serveis generals i Alcaldia. 
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Titular senyora Sílvia Folch Sánchez. 
Suplent senyor Albert Alfaro Giró. 
 

 Comissió Informativa de comunitat i persones:  
Àmbit: Àrea de comunitat i persones. 
Titular senyora Cristina Ramos Santamaria. 
Suplent senyora Neus Tallada Moliner. 

 
 Comissió Informativa de territori:  

Àmbit: Àrea de territori. 
Titular senyor Ricard Plana Artús.  
Suplent senyor Albert Alfaro Giró. 

 
Aquells assumptes que no estiguin atribuïts a una àrea concreta de l’Ajuntament i que 
s’hagin d’elevar al Ple per a la seva aprovació s’incorporaran a la Comissió Informativa de 
serveis generals.  
 
Dotze. Declarar la vigència del nomenament dels membres dels grups municipals en les 
comissions informatives de serveis generals, comunitat i persones, i territori aprovat per 
decret d’alcaldia núm. 1674 de data 10 de juliol de 2019; així com la vigència de tota la 
composició de la Comissió Especial de Comptes, aprovada en el mateix decret. 
 
Tretzè. Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, entenent-se 
acceptada la competència delegada de manera tàcita si dins el termini de les 24 hores 
següents a la notificació no s’hi manifesten en contra, o es fa ús de la delegació. 
 
Catorzè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc i 
publicar-ne el text al Butlletí Oficial de la Província, e-Tauler i al Butlletí d’informació 
municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de transparència de la web 
municipal, tot als efectes del seu general coneixement. 
 
Quinzè. De conformitat amb el que disposa 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, aquesta resolució tindrà efectes des de l’endemà de la data 
del Decret i fins que no es modifiqui; sens perjudici de la potestat d’avocació de l’Alcaldia. 
 
 
 
 
El Masnou,  
[Firma01-01] 
 

 
En dono fe, 
[Firma02-01] 
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