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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
 
 

EDICTE 
 

En compliment del que disposa l’article 44.2 del ROF, es fa públic que aquesta 
Alcaldia, mitjançant Decret número 338/2017 de data 17 de març de 2017, ha 
dictat la resolució següent, de la qual se n’ha donat compte al Ple municipal en 
sessió ordinària de data 30 de març de 2017. 
 
Decret d’Alcaldia 0338/2017, de 17 de març 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 743/2015, de 19 de juny, pel qual es va resoldre 
nomenar els membres de la Junta de Govern Local, designar tinents d’alcalde i 
efectuar, en favor de diferents regidors de la Corporació, una delegació genèrica 
d’atribucions, entre d’altres aspectes.  
 
Atès que amb posterioritat s’han anat modificant les anteriors delegacions en 
virtut dels Decrets d’Alcaldia número 1337/2015, de 22 de desembre, 88/2016, 
de 9 de febrer, 979/2016, de 2 de setembre, 1155/2016, de 16 de novembre i 
1191/2016, de 21 de novembre, en el qual es resolien les delegacions següents, 
entre altres: 

 
[...] 
 
TERCER.- Efectuar en favor dels membres de la junta de govern local i en la resta 
de regidors de l’equip de govern que s’esmenten una delegació general 
d'atribucions, que modifica les existents fins a la data, per a la gestió dels 
assumptes de llurs respectives àrees d'actuació, d'acord amb la definició funcional 
que s'efectua en aquest mateix decret: 
 
Alcaldia. Aquesta Alcaldia es reserva les funcions polítiques i administratives, de 
gestió i d’impulsió de la Comunicació, l’Atenció ciutadana i la Seguretat ciutadana.  
 
Aquesta Alcaldia efectua les delegacions específiques de les atribucions que es diran 
en favor dels regidors no integrants de la junta de govern local per tal que, dins dels 
seus respectius àmbits funcionals, puguin organitzar la direcció interna i la gestió 
dels serveis corresponents als que es concreten aquestes delegacions, sense facultat 
de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers: 
 
Regidora delegada de Promoció Econòmica  
Sra. Misericòrdia (Coia) Tenas Martínez 
 
Regidor delegat d’Obres i Serveis. 
Sr. Quirze Planet i Rovira  
 
Regidora delegada de festes i joventut  
Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer 
 
Regidora delegada de Benestar social i gent gran i Règim intern 
Sra. Maria Àngels Isart i Falceto 
 
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i 
l’execució referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit 
d'atribucions concret, no incloent cap facultat resolutòria, en correspondre aquestes 
a l'Alcaldia o a la junta de govern local. 
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[...] 
  
Cinquena Tinència d’Alcaldia. Titular: Josep Maria Masvidal i Serra. Aquesta 
Alcaldia delega en la 5a Tinència d’Alcaldia la direcció interna i la gestió específica 
dels serveis corresponents a l’àrea de Medi Ambient, Agricultura i Sanitat. L'abast de 
les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a l'estudi, la proposta i l’execució, 
referides a la totalitat dels assumptes que guardin relació amb cada àmbit genèric 
d'atribucions, sense facultat de resolució mitjançant actes administratius que afectin 
a tercers. 
 
QUART.- De conformitat amb l'article 44 del ROF, aquestes delegacions tindran 
efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als regidors 
afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació 
d'aquesta Alcaldia. En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment 
dels regidors delegats i dels tinents d'alcalde, aquesta Alcaldia assumirà, 
directament i automàticament, les competències delegades, com a titular de la 
competència originària, i s’entén a aquests efectes exercitada la potestat d'avocació 
en base a la present resolució, sense necessitat de cap altra resolució expressa en 
aquest sentit.  
 

Atès que s’ha constatat la necessitat de modificar la cinquena Tinència de 
l’Alcaldia, corresponent a l’Àrea de Medi Ambient, Agricultura i Sanitat i delegar la 
direcció interna i la gestió específica dels serveis corresponents a Sanitat a la 
Regidoria delegada de Promoció Econòmica,  
 
He resolt: 
 
PRIMER.- Revocar la delegació efectuada mitjançant el Decret  núm. 1191/2016, 
de 22 de novembre, en favor de l’Àrea de Medi Ambient, Agricultura i Sanitat, 
corresponent a l’organització de la direcció interna i la gestió del servei de 
Sanitat. 
 
SEGON.- Efectuar, en favor de la Regidoria de Promoció Econòmica una nova 
delegació, incloent dins les seves funcions i abast, l’àmbit funcional de Sanitat. 
 
TERCER.- L'abast de les funcions d'aquestes delegacions es circumscriu a 
l'estudi, la proposta i l’execució referides a la totalitat dels assumptes que 
guardin relació amb cada àmbit d'atribucions concret, no incloent cap facultat 
resolutòria, en correspondre aquestes a l'Alcaldia o a la junta de govern local. 
 
QUART.- De conformitat amb l'article 44 del ROF, aquestes delegacions tindran 
efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als regidors 
afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació 
d'aquesta Alcaldia. En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre 
impediment dels regidors delegats i dels tinents d'alcalde, aquesta Alcaldia 
assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, com a 
titular de la competència originària, i s’entén a aquests efectes exercitada la 
potestat d'avocació en base a la present resolució, sense necessitat de cap altra 
resolució expressa en aquest sentit.  
 
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, la qual s’entén 
acceptada la competència delegada, de forma tàcita, si dins del termini dels tres 
dies següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació. 
 
SISÈ.- Publicar aquesta resolució en el BOP conforme disposa l'article 44.2 del 
ROF. 
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SETÈ.- D’aquest decret se n’haurà de donar compte al Ple de l’Ajuntament en la 
primera sessió que celebri, conforme determina l’article 38.d) ROF. 
 

 
 
 
 
 
L’alcaldessa 
Blanca Arbell Brugarola 
 
Canet de Mar, 7 de juliol de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


