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ANUNCI 
 
Donant compliment al que disposen els articles 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 

Jurídic del Sector Públic, i 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es fa públic el 

Decret de l’Alcaldia número 2021-0138, de 26 de maig de 2021, el qual es transcriu literalment:  

 
“Atès que un cop celebrades, el 26 de maig de 2019, les Eleccions Locals i constituïda, en 

sessió pública de 15 de juny de 2019, la nova Corporació Municipal, Mandat 2019-2023, i a fi 

de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, es va procedir a la 

configuració del nou Cartipàs municipal, i en particular a l’establiment del règim de 

delegacions d’atribucions de l’Alcaldia a favor de diferents Regidores i Regidor, mitjançant 

Decret de l’Alcaldia número 2019-0163, de 21 de juny de 2019; 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 22 d’abril de 2021, va prendre coneixement de 

la renúncia, al càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 2019-2023, 

presentada per la Sra. Meritxell Jornet Gironés; 

 

Atesa la presa de possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 

2019-2023, del Sr. Gerard Delgado Rius, en la sessió extraordinària del Ple de 21 de maig de 

2021; 

 

Atès que es fa necessària una modificació del règim de delegacions d’atribucions de l’Alcaldia 

a favor de diferents regidores i regidors; 

 

Atès el que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local; 53.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

Règim Jurídic del Sector Públic; 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de 

Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya; articles 5 i següents de la Llei 

19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern; 8 i següents 

de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 

de Catalunya; 43, 44 i 114 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 

Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre; 

 
 

HE RESOLT: 
 

1. Modificar part de les delegacions d’atribucions efectuades mitjançant el Decret de 

l’Alcaldia número 2019-0163, de data 21 de juny de 2019. Efectuant noves 

delegacions d’atribucions a favor de les Regidores i Regidor que s’indiquen i per a 

les matèries que es detallen:  

 

Sra. Maria de Núria Rius Costa: 
 

- Salut. 

- Política de Dones. 

- Ensenyament. 
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Sra. María Jesús Ardévol Gironés: 

 

- Cultura. 

- Benestar. 

- Gent Gran. 

- Turisme i Promoció Socioeconòmica. 

 

                
Sr. Gerard Delgado Rius: 
 

- Cultura. 

- Joventut i Esports. 

- Noves Tecnologies. 
 

 

2. L’abast de les delegacions d’atribucions conferides comportarà, única i 

exclusivament, les facultats de direcció i gestió restant excloses les facultats de 

resolució. Exercint-se en els termes i dins els límits de la delegació realitzada. 

 

3. De conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, les delegacions efectuades 

tindran efectes des del dia següent a la data de la present resolució.  

 

4. Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Tauler 

d’Edictes Electrònic de l’Ajuntament de la Fatarella (e-TAULER) i al Tauler 

d’Anuncis de la Casa Consistorial. Difonent-la en compliment del principi de 

transparència, mitjançant la seva publicació a la Seu Electrònica de l’Ajuntament 

de la Fatarella, d’acord amb el que disposen els articles 5 i següents de la Llei 

19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, 

i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la 

Informació i Bon Govern de Catalunya.  
 

5. Comunicar la present resolució a les regidores i regidor: Sra. Maria de Núria Rius 

Costa, Sra. María Jesús Ardévol Gironés i Sr. Gerard Delgado Rius, als efectes del 

que preveu l’article 114 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals.  
 

6. Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió 

ordinària que celebri”. 

 

 

La Fatarella, a la data de la signatura digital. 

L’ALCALDE, 

Sgt. Francisco Blanch Batiste.  


		2021-05-26T13:50:20+0200
	Francisco Blanch Batiste - DNI 78579562Q (SIG)




