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A N U N C I 

 

D’acord amb el que disposa l’art. 44.2 del ROF, es fa públic que el senyor alcalde ha dictat 
el Decret núm. 2465/2019, de data 12 de setembre de 2019, la part resolutiva del que diu: 
 
“1. Revocar les delegacions atribuïdes per Decret d’Alcaldia número 1836/2019, de data 27 
de juny de 2019, a favor de la senyora Elena Carles Garau en matèria de  Solidaritat i 
cooperació i Gent Gran. 

 
2. Delegar a favor de la senyora Susanna Pla i Capdevila,  les competències en matèria de  
Solidaritat i cooperació. 
 
3. Delegar a favor de la senyora Sònia González Hernández, les competències en matèria de 
Gent gran. 
 
4. Aquestes delegacions inclouen la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que 
afecten a tercers, llevat que la potestat resolutiva hagi estat delegada per l’alcalde a favor 
de la Junta de Govern Local. 
 
En el text dels decrets adoptats per la regidora en virtut d'aquesta delegació, s'haurà de fer 
constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent:  
 

Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència d'aquesta regidoria en 
virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 1836/2019, 
de data 27 de juny, modificat per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. ---------, de data --
----- 
 

Tota resolució que afecti a tercers es suportarà en el corresponent Decret de la regidora, la 
qual es numerarà correlativament amb la resta de decrets de l’Alcaldia o d’altres tinents 
d’alcalde/regidors, i s’inscriurà en un únic llibre de resolucions. 
 
Aquesta delegació inclou: disposició de despeses inferiors a 5.000 euros, i elevar les 
propostes corresponents a la junta de govern local en l’àmbit de les seves competències. 
 
5. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i límits d'aquesta delegació, 
no essent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor. 
 
6. De la present resolució se'n donarà compte al Ple en la propera sessió que es celebri, 
notificant-la, a més personalment als regidors delegats, i es publicarà en el Butlletí Oficial 
de la província, en compliment de l'art. 44.4 del ROF, sens perjudici de la seva efectivitat 
des del dia següent de la present resolució. 
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Les delegacions s’entendran acceptades tàcitament si en el termini de tres dies hàbils a 
comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució els regidors no manifesten 
expressament davant l’Alcaldia que no les accepten.” 
 
 
 
 
 
 
Francesc Alemany i Martínez 
ALCALDE 
 
Palafolls, 15 de setembre de 2019 
 


