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Aquest Decret ha estat registrat a Secretaria amb les següents dades:
Número: ___2968____
Data: __18-DESEMBRE-2018__
Exemplar per a:

l’expedient

Llibre de Resolucions

El/La funcionari/a encarregat/da,

Decret
Eduard Rovira Gual, alcalde de l’Ajuntament de Torredembarra, dicto aquesta resolució que
es fonamenta en els fets i consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents de fet
1. En data 17 de juny de 2015, es va expedir el Decret d’aquesta Alcaldia amb núm. 1068,
de creació de les àrees de govern i assignació de les tasques de coordinació als Tinents
d’Alcalde al front de cada àrea, així com de delegacions d’atribucions de l’Alcaldia a diversos
regidors i regidores, completant-se així l’anomenat Cartipàs Municipal.
2. Havent-se aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de novembre de
2018, l’adjudicació al Sr. Ignacio Álvarez Martínez, del contracte de redacció dels projectes i
posterior direcció de la primera fase de la reforma i adequació de la piscina municipal
coberta de Torredembarra (expedient AG11/G526/18/09), per raons operatives, es considera
adient delegar en la Regidora d’Urbanisme, la Sra. Clara Solivellas Gorchs, tot allò referent a
l'execució del citat contracte.
Fonaments de dret
1. Els articles 21.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i
53.3 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, text refós aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
2. Els articles 33 al 36 del Reglament Orgànic Municipal.
3. L’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Per la qual cosa, i en ús de les atribucions esmentades, RESOLC:
Primer.- Delegar en la Regidora d’Urbanisme, la Sra. Clara Solivellas Gorchs, tot allò
referent a l'execució del contracte del servei de redacció dels projectes i posterior direcció de
la primera fase de la reforma i adequació de la piscina municipal coberta de Torredembarra,
signat amb l’arquitecte Ignacio Álvarez Martínez
Segon.- Notificar la present resolució a la regidora delegada i traslladar-la als caps i resta de
personal de les diferents àrees, serveis i dependències municipals.
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Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern i al Ple i publicar-la per a
general coneixement, en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis, pàgina web
municipal, i Portal de Transparència, de conformitat amb l’article 33 del Reglament Orgànic
Municipal i 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Quart.- El present Decret tindrà efectes des de la data del mateix.
Així ho disposo mitjançant aquesta resolució que signo en la data que consta a
l’encapçalament i que s’incorporarà al Llibre de Resolucions de l’Alcaldia.

L’Alcalde,

Davant meu,
El Secretari,

Eduard Rovira Gual

Rafael Orihuel Iranzo
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