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A N U N C I

L’alcalde de Premià de Mar, en data 26 d’abril de 2019, va adoptar la resolució 2019/564 del contingut 
següent:

“Identificació de l'expedient

Exp. A102-2019-2614. Modificació delegacions genèriques i específiques atribucions alcalde en els 
regidors i regidores

Antecedents

Per decret d’Alcaldia 2019/563, de data 25 d’abril de 2019, es va procedir a la revocació de les 
delegacions genèriques i específiques de l’alcalde efectuades a favor dels regidors Sra. MARIA 
ESMERALDA CALLEJA MORENO i Sr. JORDI TOMÀS ALONSO.

En el mateix decret es fa constar que les competències la delegació de les quals es revoca són 
assumides per l’alcalde.

Fonaments jurídics 

Articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local. 

Articles 53.3 i 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

Articles 38 i 39 del Reglament Orgànic municipal.

Article 43 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de 
novembre de 1986, que regulen les delegacions de l’alcalde.

Resolució

Per tant, resolc

PRIMER. EFECTUAR les següents delegacions genèriques:

1. En la 3a tinent d’alcalde, Sra. CONCEPCIÓN MORALES GARCIA, les facultats de gestió 
d’estudi, proposta, organització i execució de les matèries següents:

 Servei d’Informació i Atenció a la Dona
 Igualtat

2. En el regidor Sr. RAFAEL NAVARRO ÁLVAREZ, les facultats de gestió d’estudi, proposta, 
organització i execució de les matèries següents:
 Esports i educació física
 Pavellons poliesportius
 Consell d’Esports
 Les relacions amb entitats esportives, Federacions, Consell Comarcal i Direcció General 

d'Esports, assistint als actes, reunions i assemblees que celebrin
 Comissió d'Esport Escolar, concursos escolars, cursets de divulgació esportiva i colònies 

d'estiu per a escolars
 Proposar la normativa que ha de regir l'atorgament de subvencions a les entitats i activitats 

esportives i controlar la correcta distribució de trofeus esportius
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 Proposar la redacció de projectes sobre creació, remodelació i conservació d’instal·lacions i 
equipaments esportius

 Proposar la iniciació i l’aprovació dels expedients de contractació que s’impulsin des de la 
seva regidoria

SEGON. Del present Decret se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que celebri, 
notificant-se a més a més personalment als designats per a la seva acceptació, que s'entendrà efectuada 
tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació, el regidor o la regidora no 
presenta davant l'Alcaldia la seva renúncia expressa, i tindrà efecte des del dia següent al d'aquesta 
resolució, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el web 
municipal.”

Premià de Mar, 6 de maig de 2019
L’alcalde, Miguel Ángel Méndez Gil
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