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AJUntAment de sALt 

Edicte referent a diversos decrets d’Alcaldia 

en compliment de l’art.44.2 i art. 46 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals rd 
2568/1996 de 28 de novembre, es procedeix a la publicació  de la part resolutiva dels decrets d’alcaldia de 18 de juny i de 9 de 
juliol de 2019, dels quals se n’ha donat compte al ple en sessió extraordinària de 12 de juliol de 2019:

decret d’alcaldia de 18 de juny de 2019

« primer.- constituir la Junta de Govern local com òrgan necessari de l’organització municipal d’aquest ajuntament.

Segon.- nomenar membres de la Junta de Govern local, sota la presidència de l’alcalde, els següents regidors i regidores:

- Sra. isabel alberch i Fugueras
- Sr. alexandre barceló i llauger
- Sra. núria Heras i colomer
- Sr. antoni Vidal i Sastre
- Sra. cristina alarcón i piedra
- Sr. Fermí cunill i Garcia

la Junta de Govern local celebrarà habitualment les seves sessions els divendres de cada setmana a les 13  hores.

Tercer.- Podran també assistir a les sessions de la Junta de Govern Local, prèvia convocatòria de l’alcaldia i amb la finalitat de 
poder seguir els assumptes referits a matèries objecte de delegació, els regidors delegats als quals se’ls confereixi delegacions 
específiques de l’alcaldia.

Quart.- el règim de sessions i funcionament de la Junta de Govern local serà el previst en el reglament orgànic municipal.

cinquè.- la Junta de Govern local, a més de les seves atribucions com a òrgan d’assistència a l’alcalde en l’exercici de les 
seves funcions, i sens perjudici de les atribucions que pugui delegar-li el ple de la corporació, altres òrgans municipals i les 
que expressament li confereixin les lleis, exercirà per delegació d’aquesta alcaldia les següents atribucions:

contractar obres, serveis, subministraments, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats 
quan la quantia sigui superior a 30.050 € i no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas els 
6.000.000€ incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import 
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost 
del primer exercici, ni la quantia assenyalada. autoritzar i disposar obligacions d’acord amb el límit establert en aquest 
apartat. reconèixer obligacions per import superior a 60.010 €.

adjudicar concessions i adquirir béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan la quantia sigui superior a 
30.050 € i no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas els 3.000.000€, així com l’alienació 
del patrimoni quan el seu valor no superi el percentatge ni les quantitats indicades.

atorgar llicències d’obres majors.
atorgar llicència ambientals.
aprovar plans d’autoprotecció.
aprovació dels instruments de planejament, de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al ple, 

així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
aprovar l’oferta pública d’ocupació, les bases de les proves de selecció del personal i pels concursos de provisió de llocs de 

treball.
aprovar els canvis d’ordenació i senyalització del trànsit.
Aprovar els Padrons fiscals.
Aprovar les modificacions de crèdit que siguin competència de la Junta de Govern Local d’acord amb les Bases d’Execució 

del pressupost
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Sisè.- les atribucions delegades poden ser avocades per l’alcaldia quan per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials 
s’estimi necessari.

Setè.- el contingut d’aquest decret té efectes des de la data de la seva expedició, sens perjudici de les publicacions reglamentàries 
i de donar compte al ple de la corporació.»

decret d’alcaldia de 9 de juliol de 2019

«primer.- modiFicar la composició dels membres de la Junta de Govern local, donant de baixa a les Sres. isabel alberch 
Fugueras i cristina alarcón piedra i incorporant les Sres. margarita de arquer carreras, anna Fusté pujol, amb la qual cosa 
la Junta de Govern local, sota la presidència de l’alcalde, queda integrada pels següents membres:

Sra. margarita de arquer carreras
Sr. alexandre barceló llauger
Sr. antoni Vidal Sastre
Sra. núria Heras colomer
Sr. Fermí cunill García
Sra. anna Fusté pujol

Segon.- el contingut d’aquest decret té efectes des del 15 de juliol de 2019, sense perjudici de les publicacions reglamentàries 
i de donar compte al ple de la corporació.»

decret d’alcaldia de 18 de juny de 2019

« 1r.- nomenar, d’entre els membres de la Junta de Govern local, els següents Tinents d’alcalde:

primer Tinent d’alcalde: Sr. alexandre barceló i llauger
Segon Tinent d’alcalde: Sr. antoni Vidal i Sastre

a manca de delegació expressa per part de l’alcaldia, el substitut de l’alcalde en els supòsits previstos legalment serà el Sr. 
alexandre barceló i llauger

aquest decret tindrà efectes des de la data de la seva expedició, prèvia acceptació dels interessats, sens perjudici de les 
publicacions que corresponguin en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i Butlletí Oficial de la Província.

2n.- donar compTe al ple la corporació de la present resolució en la propera sessió que celebri. »

decret d’alcaldia de 9 de juliol de 2019

«primer.- modiFicar el decret d’alcaldia de 18 de juny de 2019 i nomenar a la Sra. margarita de arquer carreras primera 
tinenta d’alcalde amb la qual cosa els tinents d’alcaldia són els següents:

primera Tinenta d’alcalde: Sra. margarita de arquer carreras
Segon Tinent d’alcalde: Sr. alexandre barceló llauger
Tercer Tinent d’alcalde: Sr. antoni Vidal Sastre

Segon.- el contingut d’aquest decret té efectes des del 15 de juliol de 2019, sens perjudici de les publicacions reglamentàries i 
de donar compte al ple de la corporació.»

decret d’alcaldia de 9 de juliol de 2019

«1r.- Es confereix als Regidors que s’esmenten les següents delegacions, que s’exerciran mitjançant la seva configuració en 
cinc àrees:

l’àrea d’alcaldia no és objecte de delegació.
alcaldia: alcalde, Jordi Viñas i Xifra
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- protocols i relacions externes
- drets personals civils (casaments i parelles de fet)
- plans de relacions externes
- Gestió d’actes institucionals
- comunicació i difusió exterior
- coordinació d’àrees municipals
- consell de ciutat / consells de barri
- participació i Serveis comunitaris

Àrea de SerVeiS GeneralS, SerVeiS econÒmicS i GoVern oberT: Tinent d’alcalde, antoni Vidal Sastre

regidoria de Serveis Generals: cristina alarcón piedra

- Secretaria
- arxiu
- registre general
- Servei d’atenció al ciutadà
- Sistemes d’informació - informàtica
- Govern obert - administració electrònica
- Servei de consergeria
- contractació i compres
- recursos Humans
- Transparència

regidoria de Serveis econòmics: antoni Vidal Sastre

- intervenció
- Tresoreria
- Gestió tributària
- pressupostos i comptabilitat

Àrea de TerriTori, SerVeiS pÚblicS, medi ambienT i SoSTenibiliTaT:  Tinent d’alcalde, alexandre barceló 
llauger

regidoria d’entorn urbà: alexandre barceló llauger

- ordenació, planejament i gestió urbanística
- polítiques de sòl i habitatge
- Gestora urbanística nou Salt, Sl
- obres d’equipaments municipals
- execució i disciplina urbanística
- intervenció administrativa en matèria d’obres i activitats
- reurbanitzacions de vies públiques
- obres a la via pública, guals i rases
- manteniment, conservació i reparacions dels serveis públics
- Manteniment d’edificis i equipaments municipals i centres docents públics
- Sistema d’Informació Geogràfica (SIG)
- manteniment de vies públiques urbanes
- brigada municipal

regidoria d’Habitatge: alexandre barceló llauger

- comunitats i habitatge
- Oficina d’habitatge

regidoria d’entorn natural i medi ambient: anna Fusté pujol
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- protecció del medi ambient
- manteniment i conservació del parc de les deveses
- Vigilància parc de les deveses
- parcs i jardins
- conservació de camins i vies rurals

regidoria de Serveis urbans: Josep Valentí Feixas

- recollida i tractament de residus municipals
- neteja viària i de places i espais públics

regidoria de desenvolupament local: cristina alarcón piedra

- promoció i desenvolupament econòmic
- Oficina de promoció de la ciutat
- Servei d’atenció i promoció empresarial
- mercats, Fires i Festes
- dinamització d’eixos comercials
- atenció al comerç local

Àrea de dreTS SocialS, SaluT, SerVeiS a leS perSoneS i ocupaciÓ: Tinenta d’alcalde, margarita de arquer 
carreras

regidoria d’ensenyament: Fermí cunill García

- participació en la programació de l’ensenyament al municipi
- OME (Oficina Municipal d’Escolarització)
- relacions amb el departament d’ensenyament
- Vigilància de l’escolaritat obligatòria i absentisme
- escoles bressol
- estudis universitaris i relació amb les universitats

regidoria de Joventut: Fermí cunill García

- equipaments juvenils (estació, satèl·lit, fàbrica jove, ...)
- Taula de joventut
- lleure infantil i juvenil
- ocupació i formació juvenil

regidoria de ciutadania i comunitat: margarita de arquer carreras

- afers religiosos
- Xarxa de tallers amb famílies
- infància i família
- cooperació i solidaritat
- Servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria
- Servei de ciutadania
- convivència en la diversitat

regidoria de Salut pública: Jesús Vilaplana birba

- Gestió del cementiri
- col·laboració amb els centres d’assistència primària
- promoció i protecció de la salut
- inspeccions sanitàries
- control d’animals i plagues

regidoria de Foment de l’ocupació: antoni Vidal Sastre
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- Viver d’empreses
- espai municipal d’ocupació
- Formació ocupacional
- Foment emprenedoria

regidoria d’esports: Jesús Vilaplana birba

- Gestió equipaments esportius
- Foment de l’esport base
- coordinació i suport a les entitats esportives
- accions i foment d’hàbits saludables

regidoria de cultura i Festes: núria Heras colomer

- activitats culturals
- instal·lacions culturals
- patrimoni historicoartístic
- museu, biblioteques, belles arts, Sala polivalent la mirona
- Factoria cultural coma-cros
- centre d’arts escèniques
- Teatre municipal de Salt
- ateneu coma-cros

regidoria d’atenció a la Gent Gran: isabel alberch Fugueras

- atenció i serveis a la gent gran
- centre de recursos
- relació amb els casals d’avis i centres d’atenció a la vellesa

regidoria d’acció Social: margarita de arquer carreras

- coordinació amb el consorci de benestar Social
- protecció de les persones amb discapacitat
- promoció i reinserció social
- protecció per la discriminació per gènere
- Foment de la inclusió i cohesió social

Àrea de SeGureTaT ciuTadana i proTecciÓ ciVil: Tinent d’alcalde, antoni Vidal  Sastre

regidoria de Seguretat ciutadana i protecció civil: antoni Vidal Sastre

- Seguretat ciutadana
- ordenació del trànsit de vehicles i persones
- protecció civil
- plans d’emergència
- policia administrativa
- Vigilància d’espais públics
- Vigilància d’edificis municipals
- Servei de retirada de vehicles i dipòsit municipal

regidoria de mobilitat: anna Fusté pujol

- Transport urbà i interurbà
- Servei de taxi
- Xarxa de carrils bici
- aparcament municipal

 
2n.- la delegació general de competències a favor dels regidors i regidores a la qual s’ha fet referència anteriorment, comportarà 
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tant la facultat de direcció de l’àmbit temàtic corresponent, com la seva gestió, inclosa la signatura dels documents de tràmit 
o definitius, que siguin necessaris per a l’execució de la delegació esmentada i, en especial, i a títol enunciatiu i no limitatiu, 
les que a continuació s’indiquen:

1. la responsabilitat política i de govern relatives a les competències municipals funcionalment atribuïdes als 
departaments agrupats sota l’àmbit o àrea al seu càrrec.

2. representar, dins la vila, i en el referit àmbit temàtic, l’ajuntament.( art.21.1, lletra b) llbrl.
3. dirigir, impulsar i inspeccionar els corresponents serveis i obres municipals. (art. 21.1 d) llbrl)
4. exercir la prefectura immediata del personal dels serveis adscrits al seu càrrec, en el marc de les directrius generals de 

l’alcaldia relatives al comandament superior del personal i sense perjudici de les atribucions conferides per aquesta 
alcaldia al regidor de l’Àrea de Serveis Generals i Serveis econòmics.

5. l’atorgament de llicències  o  d’autoritzacions, llevat que les ordenances o lleis sectorials atribueixin expressament 
la competència al ple a la Junta de Govern local ( art.21.1.q) llbrl), i no hagin estat objecte de delegació d’aquesta 
alcaldia a la Junta de Govern local.

6. les atribucions que, en matèria de potestat sancionadora s’atribueixen legalment a l’alcalde, seran exercides pel 
regidor responsable de cada Tinença d’alcaldia, sense més limitacions que les previstes expressament per la llei, 
en relació a tots els actes d’incoació, instrucció, d’adopció de mesures de caràcter provisional, tràmit ordinari del 
procediment, i de resolució i/o imposició de sancions, en tots els expedients administratius sancionadors la tramitació 
i/o impulsió dels quals correspongui a aquesta corporació municipal.

les anteriors delegacions són genèriques i inclouen les matèries i activitats que s’atribueixin  a les comissions  informatives  
i Àrees de Gestió corresponents i  comprenen les facultats de direcció, impuls i coordinació dels serveis i activitats; presentar 
propostes per a la seva resolució pel ple, Junta de Govern local o alcaldia i adoptar  resolucions que puguin afectar a tercers. 
els regidors d’Àrea i regidors delegats podran autoritzar, disposar i reconèixer obligacions dins dels límits que estableixen 
les bases d’execució del pressupost municipal. 

les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins els límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser 
delegades en altre òrgan.

en el text de les resolucions dictades en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància en la part 
expositiva mitjançant la incorporació del text següent:

«en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per decret d’alcaldia de data... de .....
de 2019»

les resolucions dictades per delegació s’entendran dictades per aquesta alcaldia, com a titular de la competència originària.

3r.- les àrees esmentades s’integraran en les comissions informatives, quina aprovació correspon al ple de la corporació .

4t.- l’alcaldia podrà avocar les delegacions que es confereixen per a la gestió i resolució d’assumptes concrets quan per raó 
especial o d’oportunitat s’estimi necessari i el seu manteniment es produeix mentre no s’acordi la seva expressa revocació.

5è.- la totalitat de les delegacions compreses en aquest decret tindran efectes des del dia 15 de juliol de 2019, i tindran 
vigència dintre del mandat corporatiu 2019-2023, mentre no sigui objecte de modificació i prèvia acceptació dels interessats.

es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini dels tres dies hàbils següents a la 
notificació no es manifesta el contrari.

6è.- aquest decret de delegacions substitueix l’efectuat en data 18 de juny de 2019.

7è.- Donar compte al Ple la Corporació de la present resolució en la propera sessió que celebri i publicar-la al Butlletí Oficial 
de la província.»

Salt, 16 de juliol de 2019 

Jordi Viñas i Xifra
alcalde


