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Aquest Decret ha estat registrat a Secretaria amb les següents dades:
Número: 304
Exemplar per a:

l’expedient

Data: 6-FEBRER-2019
Llibre de Resolucions

El/La funcionari/a encarregat/da,

Decret
Antecedents de fet:
En data 6 de febrer de 2019 el Secretari de l’Ajuntament, Sr. Rafael Orihuel Iranzo, ha
adreçat a aquesta Alcaldia proposta de delegació de signatura de notificacions dels acords,
decrets i demés actes administratius municipals, a la qual exposa que, per tal d’agilitzar el
funcionament del departament d’Urbanisme, evitant que totes les notificacions externes i
trasllats interns dels decrets i acords que s’elaboren en el departament hagin de passar a
Secretaria per a la signatura del Secretari, i essent l’Alcaldia l’òrgan que ostenta la direcció
del govern i l’administració municipal, caldria realitzar una delegació de funcions, que ha
d’aprovar l’Alcaldia, com a òrgan que ostenta les facultats de direcció de l’administració
municipal.
Fonaments de dret:
L’article 21.1.lletres a) i h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, atribueix a l’Alcaldia la direcció del govern i l’administració municipal.
Els articles 8 i 12.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
L’art. 8 de la llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Per la qual cosa, i en virtut de les atribucions que em són legalment atribuïdes com
Il·lustríssim Alcalde-President de l’Ajuntament de Torredembarra, RESOLC:
Primer.- Aprovar la delegació de funcions que proposa el Secretari de l’Ajuntament,
encomanant la signatura de les notificacions i trasllats als interessats dels acords, decrets i
demés actes administratius dels respectius expedients, a la funcionària o funcionari que
desenvolupi les funcions de direcció i coordinació del servei administratiu del departament
d’Urbanisme, actualment, per assignació de funcions mitjançant Decret 301/2019 de 6 de
Febrer, la Sra. Meritxell Badia Tovar.
Segon.- D’acord amb la normativa procedimental vigent, en les notificacions i trasllats
s’inclourà abans de la signatura les paraules "per delegació", indicant la data de la resolució
de delegació.
Tercer.- El/la funcionari/ària que exerceixi en cada moment aquesta delegació tindrà cura de
què les notificacions s’expedeixin dins el termini i amb els requisits establerts a l’article 40 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Quart.- El present Decret es notificarà a la funcionària delegada i a la resta de caps d’Àrea i
caps d’Unitat de l’Ajuntament.
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Així ho disposo, mitjançant aquest Decret que s’incorporarà al Llibre de Resolucions de
l’Alcaldia, amb la data i el número que consta al seu encapçalament.

L’Alcalde,

Davant meu,
El Secretari,

Eduard Rovira Gual

Rafael Orihuel Iranzo
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