
Dilluns, 4 de gener de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Prats de Lluçanès

ANUNCI

L'alcalde-president mitjançant Resolució núm. 128/2015 de data 17 de desembre de 2015 aprovà la delegació que 
literalment diu així:

"Delegació de competències de l'Alcalde a favor dels Regidors.

Atès que el dia 16 de desembre va prendre possessió la regidora Montserrat Perarnau Casals i amb l'objecte de dotar  
d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, 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 del Règim Local, i altra legislació concordant,  
considera necessari procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de competències de caràcter general i especial 
en favor de diferents regidors i regidores.

Atès  que de conformitat  amb la  legislació  a la  qual  s'ha  fet  referència anteriorment,  aquesta  Alcaldia  pot  delegar 
l'exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei  
reguladora de les Bases del Règim Local, i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en les quals es regulen les competències que no 
poden ser objecte de delegació.

Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,

RESOLC:

Primer.- Delegar la regidoria de Via Pública i Espais Públics a Montserrat Perarnau i Casals.

Aquesta delegació general  no portarà inherent cap facultat resolutòria, circumscrivint-se les funcions dels regidors i 
regidores adjunts a l'estudi, proposta i execució de la matèria relacionada amb el seu àmbit d'actuació.

Segon.-  Les atribucions delegades s'hauran d'exercir  en els  termes i  dins dels límits d'aquesta delegació,  no sent 
susceptibles de ser delegades per la seva titular en un altre òrgan o regidor.

Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència 
originària, a qui s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la delegació, i estaran dotades, per tant, d'executivitat i de 
la presumpció de legitimitat.

Tercer.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des 
del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret i  seran de caràcter indefinit,  sense perjudici de la potestat  
d'advocació d'aquesta Alcaldia.

En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i regidores delegats, aquesta Alcaldia 
assumirà,  directament  i  automàticament,  les  competències  delegades,  com a  titular  de  la  competència  originària, 
entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d'advocació en base a la present resolució, sense necessitat d'una 
nova resolució expressa en aquest sentit.

Quart.- Notificar aquesta resolució als Regidors i regidores afectats, entenent-se acceptada la competència delegada de 
forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.

Cinquè.- Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc.

Sisè.- Publicar el text d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l'article 
44.2 del text legal abans esmentat."

Prats de Lluçanès, 18 de desembre de 2015
L'alcalde, Isaac Peraire Soler 
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