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Resolució
Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu
instruït d’ofici sobre delegació d’atribucions, dicto la resolució següent que es fonamenta
en els antecedents i fonaments legals que a continuació s’exposen:
Antecedents de fet
1. En data 27 de juny de 2020, aquesta Alcaldia va dictar la Resolució núm. 5476,
sobre delegació de competències en els regidors i regidores membres de l’Equip
de Govern.
2. Com a conseqüència de la presa de possessió en data d’avui, 9 de novembre de
2020, del senyor Antoni Massegú Calveras com a director dels Serveis Territorials
de Presidència a la Catalunya Central, aquesta Alcaldia ha dictat Resolució per la
qual es deixa sense efectes el seu nomenament com a tinent d’alcalde i se’n
nomena el senyor Josep Gili Prat.
Fonaments legals
1. Els articles 56.1 i 56.2 del Decret legislatiu 2/2003, en concordança amb l’article
43.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableixen que l'alcalde pot
delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de l’article 53.3, en els
membres de la Junta de Govern Local.
2. L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les
potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.
3. L'article 56.3 del Decret legislatiu 2/2003, en concordança amb els articles 43.4 i
43.5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l'alcalde pot
conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, a favor de qualsevol
regidor/a encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local.
4. L'article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que la
delegació d'atribucions de l'alcalde tindrà efectes des del dia següent a la data de
la resolució excepte que en la resolució es disposi una cosa diferent, sens
perjudici de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
5. L’article 45 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que es
donarà compte al Ple de totes les delegacions i modificacions, en la primera
sessió que porti a terme després de la resolució corresponent.
Per tot això, com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la normativa
vigent de règim local

Resolc:
Primer. Deixar sense efectes la delegació general d’atribucions conferida al senyor
Antoni Massegú Calveras com a regidor delegat d’Ensenyament i Universitats,
d’Esports i com a Portaveu del Govern.
Segon. Deixar sense efectes la delegació especial d’atribucions conferida al senyor
Josep Gili Prat com a regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent.
Tercer. Efectuar a favor del senyor Josep Gili Prat, membre de la Junta de Govern i
cinquè tinent d’alcalde, una delegació general d’atribucions de gestió dels assumptes dels
àmbits temàtics següents:
•
•

Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent
Ensenyament i Universitats

Quart. La delegació general d’atribucions a la qual s’ha fet referència anteriorment,
comportarà tant la facultat de direcció de l’àmbit temàtic corresponent, com la seva
gestió, inclosa la facultat de dictar actes amb caràcter vinculant per a tercers, dins del
límit de la seva competència, i, en especial, a títol enunciatiu i no limitatiu, les que a
continuació s’indiquen:
1. La responsabilitat política i de govern relatives a les competències
municipals funcionalment atribuïdes als departaments agrupats sota l'àmbit
o àrea al seu càrrec (art. 43.3 ROFRJ).
2. Representar institucionalment l’Ajuntament dins i fora de la ciutat, i en el
referit àmbit temàtic, sens perjudici de la representació institucional que
l’alcalde estimi convenient exercir (art. 21.1.b) LLBRL).
3. Dirigir, impulsar i inspeccionar els corresponents serveis i obres municipals.
(art. 21.1.d) LLBRL).
4. Exercir la prefectura immediata del personal dels serveis adscrits al seu
càrrec, en el marc de les directrius generals de l'Alcaldia relatives al
comandament superior del personal i sense perjudici de les atribucions
conferides per aquesta Alcaldia a la Regidoria competent en matèria de
Recursos Humans.
5. L’atorgament de llicències, llevat que les ordenances o lleis sectorials
atribueixin expressament la competència al Ple o a la Junta de Govern
Local (art. 21.1.q) LLBRL), i no hagin estat objecte de delegació d'aquesta
Alcaldia a la Junta de Govern Local.
6. Dictar en l’àmbit material delegat tots els actes administratius de tràmit o
definitius i d’execució que afectin o no a tercers i no hagin estat objecte de
delegació d'aquesta Alcaldia a la Junta de Govern Local. (art. 43.3 del
ROFRJ).
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7. Les atribucions de tot tipus que, en matèria de potestat sancionadora,
s’atribueixen legalment a l’Alcalde, dins de l’àmbit material de la delegació.
S’exceptua d’aquesta delegació la potestat sancionadora en matèria de
personal.
8. Resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els actes
dictats en exercici de les competències delegades.
9. Podrà delegar en els/les Caps de Servei la signatura de tots els actes
d’incoació, instrucció i tràmit dels expedients administratius a tramitar en
relació amb les matèries dintre del respectiu àmbit de competències. No és
aplicable, en cap cas, a actes administratius d’imposició de sancions i/o
multes de qualsevol mena.
10. La competència en matèria de contractació per a l’aprovació de
procediments simplificats amb caràcter abreujat, això és contractes d’obra
fins a 80.000 € de VEC i contractes de subministraments i serveis fins a
35.000 € de VEC (IVA no inclòs).
11. La competència per a l’aprovació dels contractes menors, quan el seu
import superi els 500 €.
12. Les dues delegacions anteriors abastaran l’exercici de totes les
competències derivades de l’esmentada delegació principal, inclosa la
competència per a la disposició i autorització de la despesa i per a
l’aprovació dels corresponents projectes d’obres, memòries valorades i
projectes de serveis, així com la signatura de la formalització dels
contractes corresponents.
13. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament (art.
21.1.r) LLBRL).
L’àmbit material de les delegacions conferides al senyor Josep Gili Prat serà el
següent:
•

Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent

a) Direcció, supervisió i control dels serveis de neteja viària.
b) Direcció, supervisió i control dels serveis d’enllumenat.
c) Direcció i impuls dels projectes d’obres dins de l’àmbit de la seva competència.
d) Direcció de la política de manteniment de la via pública, mobiliari urbà i jocs
infantils.
e) Direcció i execució de l’auditoria de l’espai urbà i execució del pla de xoc.
f)

Resolució de llicències d’obres a la via pública i de les llicències d’ús del domini
públic, en el cas de companyies de serveis i de titulars de guals.

g) Resolució de les autoritzacions per l’ús i ocupació a la via pública relatives a les
obres de rases, desplegament de xarxa de serveis aeris o soterrats, i expedients
de protecció de la legalitat que se’n derivin.
h) Resolució relativa a llicències de guals i reserves d’estacionament de caràcter
permanent, així com els expedients de disciplina i sancions que se’n derivin.
i)

Resolució d’expedients de reclamacions per danys a la via pública i relacionats
amb la mobilitat, així com dels expedients sancionadors derivats de les mateixes
causes.

j)

Resolució d’expedients d’ordre d’execució per al manteniment de solars i altres
terrenys en les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, així com
els expedients de disciplina i sancions que se’n derivin.

k) Elaboració i execució del Pla d’Accessibilitat per a tothom.
l)

Resolucions derivades de la gestió del Servei de Cementiri i de les polítiques de
serveis funeraris de la ciutat, i expedició de títol de dret funerari del Cementiri
Municipal.

m) Foment de la Manresa Smart com a ciutat intel·ligent i sostenible.
•

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats

a) Direcció i desenvolupament de la política municipal en matèria educativa.
b) Direcció, manteniment, gestió i control dels diferents centres educatius propis:
Escola d’Art, Conservatori Municipal de Música i Escola Municipal de Música, i les
escoles bressol municipals.
c) Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en matèria de planificació educativa
i suport a l’escolarització.
d) Direcció de l’Oficina Municipal d’Escolarització.
e) Direcció i Coordinació del pla contra la segregació escolar.
f)

Impuls i suport a l’educació d’adults i al llarg de la vida.

g) Relació amb les associacions de pares i mares en matèria educativa.
h) Presidència i dinamització del Consell Escolar Municipal.
i)

Desplegament del Pla Educatiu d’Entorn, en col·laboració amb el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i els diferents agents educatius de la
ciutat.

j)

Suport als programes per a la millora de l’èxit escolar.

k) Foment de l’activitat de recerca científica i tècnica.
l)

Foment de noves titulacions universitàries.

m) Impuls i suport al campus universitari i als serveis vinculats a la Universitat
Cinquè. Designar el regidor Joan Calmet Piqué com a Portaveu del Govern

Sisè.
Com a conseqüència de les modificacions assenyalades anteriorment, la
delegació general d’atribucions entre els i les tinents d’alcalde, serà la següent:
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TINENTS D’ALCALDE

REGIDORIES

Primer tinent d’alcalde

Valentí Junyent Torras

Regidor delegat de:
• Hisenda
• Presidència
Regidora delegada de:
• Ocupació, Empresa i
Coneixement
• Feminismes i LGTBI
Regidor delegat de:
• Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil
• Turisme i Projecció de Ciutat
Portaveu del Govern
Regidor delegat de:
• Urbanisme i mobilitat
Regidor delegat de:
• Qualitat Urbana, Via Pública i
Ciutat Intel·ligent
• Ensenyament i Universitats

Segona tinent d’alcalde

Cristina Cruz Mas

Tercer tinent d’alcalde

Joan Calmet Piqué

Quart tinent d’alcalde

David Aaron López Martí

Cinquè tinent d’alcalde

Josep Gili Prat

Sisena tinent d’alcalde

Montserrat Clotet Masana

Regidora delegada de:
• Recursos Humans i Govern Obert

Setena tinent d’alcalde

Núria Masgrau Fontanet

Vuitena tinent d’alcalde

Mariona Homs Alsina

Regidora delegada de:
• Indústria, Comerç i Activitats
• Barris, Acció Comunitària i
Civisme
Regidora delegada de:
• Acció i Inclusió Social

Setè. Efectuar a favor del regidor Antoni Massegú Calveras, una delegació especial
d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions que corresponen a la Regidoria
delegada d’Esports, d’acord amb el contingut següent:
•

Regidoria delegada d’Esports

a) Direcció i desenvolupament de la política municipal en matèria esportiva.
b) Programació, conservació, control i gestió de les instal·lacions esportives
municipals.
c) Revisió, redacció i desplegament del Mapa d’Instal·lacions Esportives de Manresa,
en col·laboració amb la Regidoria d’Urbanisme i Mobilitat.

d) Col·laboració amb institucions i entitats per a la formació en l’àmbit de la medicina
de l’esport
e) Proposta de resolució d’autoritzacions per a l’ús de les instal·lacions esportives
per a actes de caire esportiu i no esportius.
f)

Promoció de l’esport a tots nivells i edats, particularment l’esport en edat escolar i
de lleure, l’esport femení i també de l’esport-salut, l’esport de competició i l’esport
adaptat i inclusiu.

g) Foment de la col·laboració entre clubs i entitats esportives, particularment pel que
fa a l’esport de base i l’organització d’esdeveniments esportius.
h) Proposta d’incoació i d’atorgament de distincions al mèrit esportiu.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i execució
en relació amb les competències delegades i no inclouen cap facultat resolutòria. Aquesta
correspondrà al tinent d’alcalde senyor Josep Gili Prat, president de l’Àrea de Drets i
Serveis a les Persones.
Vuitè.
Com a conseqüència de les modificacions assenyalades anteriorment, la
delegació especial d’atribucions entre els regidors i les regidores, serà la següent:

Regidor/a delegat/da

Regidoria

Facultat resolutòria

Pol Huguet Estrada

Regidor delegat de:
• Ciutat Verda
Regidora delegada de:
• Cultura i Festes
Regidor delegat de:
• Nova Ciutadania i Cooperació
• Habitatge
Regidor delegat de:
• Esports
Regidora delegada de:
• Centre Històric
Regidora delegada de:
• Infància, Joventut i Persones
Grans
Regidora delegada de:
• Ciutat Saludable

David Aaron López Martí

Anna Crespo Obiols
Jamaa Mbarki el Bachir

Antoni Massegú Calveras
Claudina Relat Goberna
Rosa M. Ortega Juncosa

Maria Mercè Tarragó Costa

Josep Gili Prat
Mariona Homs Alsina

Josep Gili Prat
Cristina Cruz Mas
Mariona Homs Alsina

Mariona Homs Alsina
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Novè. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan.
En el text de les resolucions dictades en virtut d'aquesta delegació, s’haurà de fer constar
aquesta circumstància en la part expositiva mitjançant la incorporació del text següent:
"En exercici de les competències que m'han estat conferides per la delegació efectuada
per Resolució de l’alcalde núm. ______ de data __________, i publicada al BOPB del dia
____________________
Les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a
titular de la competència originària.
Desè. Aquesta resolució entrarà en vigor des del moment de la seva signatura i tindrà
vigència dintre del mandat corporatiu 2019-2023, sense perjudici de la facultat d’avocació
d'aquesta Alcaldia.
Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini
dels tres dies hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra.
Onzè. Manté la seva vigència la Resolució de l’alcalde núm. 5476, de 27 de juny de
2020, en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta.
Dotzè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al Butlletí
Oficial de la Província.

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 09/11/2020
15:05:23
Raó: Ho resolc
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per :JOSE LUIS
GONZALEZ LEAL - DNI
52195677Y (SIG)
Data :2020.11.09
15:13:26 CET
Raó:En dono fe
Lloc : Manresa

