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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Identificació: Delegació de competències, nomenament com a membre de les comissions 
informatives i assignació de dedicació i retribucions a un nou regidor

Relació de fets:

1. El Sr. Miquel Gay Estévez, que va sortir elegit regidor municipal per la formació política 
de Junts per Catalunya  -  Manlleu (JxCAT JUNTS) va presentar la seva renuncia al 
càrrec mitjançant escrit amb registre d’entrada de data 13 de setembre de 2019 i 
número de 12.996. La sessió plenària del dia 24 de setembre va prendre coneixement 
de l’esmentada renuncia.

2. Mitjançant resolució de l’Alcaldia DEC/1023/2019, de 20 de juny, de delegació de 
regidories, es va assignar al Sr. Gay la regidoria d’esports. Així mateix per resolució 
DEC/1089/2019, de 2 de juliol, se’l va designar, en representació del seu grup, vocal 
suplent en la Comissió Informativa de Gestió Administrativa i Serveis Personals i vocal 
titular a la Comissió Informativa de Territori, Urbanisme i Medi Ambient.

Per a l’exercici de la regidoria assignada, per resolució DEC/1110/2019 de 4 de Juliol 
es va establir la dedicació i retribucions següents:

Càrrec Retribució 
de 

referència

% 
Dedicació

Dedicació 
horària 

setmanal

Retribució 
anual 

assignada

Regidor/a

Regidoria 
d’Esports

41.710,00 € 28% 10h. i 30m 11.678,80 € Miquel Gay 
Estévez

El règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació va 
ésser aprovat en sessió plenària de 27 de juny de 2019.

Assumpte de l’expedient

Cartipàs municipal. Legislatura 2019/2023
Interessat/ada de l'expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Localització de l'activitat

F_RESOLUCION



3. El regidor que ha de substituir al Sr. Gay, el Sr. Aleix Estrada Carrera, va prendre 
possessió del càrrec en la sessió plenària del dia 22 d’octubre de 2019 i assumirà totes 
les competències que en el seu moment es van atribuir al Sr. Gay i tindrà la mateixa 
dedicació i percebrà les mateixes retribucions que se li havien assignat al Sr. Gay.

4. La mateixa Resolució DEC/1089/2019, de 2 de juliol, va designar l’alcalde Àlex Garrido 
Serra com a vocal suplent en la Comissió Informativa de Territori, Urbanisme i Medi 
ambient,  però es considera oportú designar la regidora M. Josep Palomar Gonzalez 
perquè assumeixi aquest càrrec de suplent en representació del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Junts Fem manlleu – Acord Municipal ( ERC-
JFM-AM)

Fonaments de dret:

I. D’acord amb el que preveuen els articles 21.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i 53.1 b) del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (TRLMRLC) l’alcalde té atribuïda la facultat de direcció del govern i 
l’administració municipals i, en conseqüència, l’exercici de la impulsió i direcció dels 
serveis municipals exercint la potestat d’autoorganització que la Llei atribueix als ens 
locals a l’article 4.1 a) de la LRBRL.

II. L’article 21.1 d) de la LRBRL estableix com a facultat de l’Alcaldia la de dirigir, 
impulsar i inspeccionar els diversos serveis i obres municipals. El mateix preveu, a 
l’àmbit de Catalunya, l’article 53.1 d) del TRLMRLC. Aquesta facultat genèrica 
juntament amb totes les altres que la Llei atribueix a l’Alcaldia i que no tenen el 
caràcter d’indelegables, poden ser objecte de delegació a favor d’altres membres de 
la Corporació, prèvia Resolució que així ho determini.

III. Els articles 21.3 de la LRBRL, 53.3 del TRLMRLC i 43 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, (ROF) preveuen la possibilitat de delegació de competències de 
l’alcalde als regidors.

IV. L’article 56.2 del TRLMRLC estableix que “l’acord de delegació ha de determinar els 
assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions 
concretes del seu exercici”. I l’article 43.3 del ROF disposa que les delegacions
genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades i podran 
abastar tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en 
general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a 
tercers. 

V. D’acord amb el que preveu l’article 44 del ROF, totes aquestes delegacions 
s’efectuaran per decret de l’Alcaldia que contindrà l’àmbit dels assumptes a què fa 
referència la delegació, les facultats que es deleguen i les condicions específiques del 
seu exercici i tindran efectes des del dia següent al de la data del decret, excepte 
que s’hi fixi alguna altra data, sens perjudici de la seva preceptiva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el municipal si existeix. L’apartat 4t del mateix 
article exigeix que es doni compte al Ple, en la primera sessió que aquest celebri, de 
totes les delegacions efectuades.
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VI. El règim de delegació de competències, al qual s’ha de supeditar les previsions que 
en fa la legislació local respecte de les Corporacions municipals, s’estableix als 
articles 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i 
8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, normes de major rang i posteriors al 
reglament esmentat.

En concret, l’article 9.6 de la LRJSP disposa que la delegació serà revocable en 
qualsevol moment per part de l’òrgan que l’hagi conferit, i l’apartat 3r del mateix 
article preveu que les revocacions de les delegacions de competències hauran de 
publicar-se en el butlletí oficial de l’estat, en el de la comunitat autònoma o en el de 
la província, segons l’administració a la qual pertanyi l’òrgan delegant i l’àmbit 
territorial de competència d’aquest. En el mateix sentit, els apartats 5è i 6è de 
l’article 8 de la Llei 26/2010. 

VII. Respecte les Comissions Informatives, l’article 60 del TRLMRLC que preveu que 
correspon al Ple determinar el nombre i la denominació de les comissions, que estan 
integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de 
la corporació, i que es poden constituir també amb caràcter temporal per tal de 
tractar temes específics.

VIII. De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la LRBRL en concordança amb 
l’article 166 del TRLMRLC i amb l’article 13 del ROF, els membres de les corporacions 
locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec quan el 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim de dedicació parcial –
amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos generals de l’Estat-, així com a 
percebre indemnitzacions per les despeses originades en l’exercici del seu càrrec i 
assistències en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la corporació, per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part.

El mateix article 75.5 afegeix que hauran de publicar-se íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província i fixar-se en el tauler d'anuncis de la corporació, els acords 
plenaris referents a retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i parcial i règim 
de dedicació d'aquests últims, indemnitzacions i assistències, així com els acords del 
president de la corporació determinant els membres de la mateixa que realitzaran les 
seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.

Per tant,

RESOLC:



Primer. Efectuar a favor del regidor Sr. Aleix Estrada Carrera una delegació general 
d’atribucions de gestió dels assumptes del servei d’Esports. Aquesta delegació general 
comporta la facultat de direcció, gestió, coordinació i control del servei d’Esports, així com la 
impulsió de tots els tràmits que pertoquen a dit servei, elevant, si és el cas, proposta de 
resolució als òrgans de govern municipal per a la seva adopció. 

Segon. Establir les següents condicions d’exercici de l’anterior delegació: 

a. Les funcions delegades hauran de ser exercides personalment, sense que puguin ser 
delegades en un tercer. En tot cas aquesta Alcaldia podrà revocar total o parcialment,  o 
avocar singularment, en qualsevol moment el coneixement i resolució de les atribucions 
delegades així com rellevar de la direcció del servei que s’ha atribuït a l’esmentat 
membre de l’equip de govern municipal.

b. Les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia 
com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de 
l’exercici de la delegació, sent per tant aquestes legítimes i executives.

c. En el text dels decrets de l’alcaldia, adoptats en virtut d’aquesta delegació, s’hi haurà de fer 
constar a la part expositiva que s’adopta per delegació fent referència expressa a la 
present resolució.

Tercer. Declarar el ple efecte de la delegació conferida des del dia següent a la notificació 
d’aquest Decret al regidor afectat d’acord amb el que disposa l’article 44 del ROF. 

Quart. Designar el Sr. Aleix Estrada Carrera en substitució del Sr. Gay i en representació del 
grup de Junts per Catalunya - Manlleu (JxCAT JUNTS), membre titular en la Comissió 
Informativa de Territori Urbanisme i Medi Ambient i com a membre suplent en la Comissió 
Informativa de Gestió Administrativa i Serveis Personals.

Cinquè. Determinar que el Sr. Aleix Estrada Carrera realitzarà les seves funcions en règim 
de dedicació parcial, amb efectes de data 25 d’octubre de 2019, d’acord amb en els termes 
previstos en acord plenari de 27 de juny passat  i que es concreten a continuació:

Càrrec Retribució 
de 

referència

% 
Dedicació

Dedicació 
horària 

setmanal

Retribució 
anual 

assignada

Regidoria 
d’Esports

41.710,00 € 28% 10h. i 30m 11.678,80 €

Sisè. Revocar la designa de Àlex Garrido Serra com a vocal suplent en representació del 
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Junts Fem manlleu – Acord Municipal 
( ERC-JFM-AM) en la Comissió Informativa de Territori Urbanisme i Medi Ambient.

Setè. Designar, en substitució del Sr. Garrido, la regidora M. Josep Palomar Gonzalez del 
grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Junts Fem manlleu – Acord Municipal ( ERC-
JFM-AM), com a vocal suplent en representació d’aquest grup en la Comissió Informativa de 
Territori Urbanisme i Medi Ambient.

Vuitè. Publicar la part dispositiva d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i publicar-la al Portal de Transparència municipal.
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Novè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple municipal.

Desè. Notificar aquesta resolució al regidor Sr. Aleix Estrada Carrera fent-li avinent que 
s’entendran acceptades les competències delegades de forma tàcita, si en el termini dels tres 
dies següents, no manifesta res en contra o bé es fa ús de la delegació, i comunicar-la a tots 
els regidors i regidores municipals i a totes les persones responsables de les diferents àrees i 
serveis municipals.
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En dono fe
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