
 

 

DECRET D’ALCALDIA 
 
NÚM.      /2019 
 
 

Vista la renúncia presentada pel Sr. Xavier Forner Esteve com a regidora del Partit d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) de l’Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola, en data 27 de setembre de 2019 i la pressa de coneixement de la mateixa per part del 
Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària celebrada el dia 9 d’octubre de 2019. 

Atès que correspon cobrir la vacant del Sr. Xavier Forner Esteve com a regidor a la persona 
que segueix en la llista del Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola. 
 
Havent estat designada regidora de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, a la Sra. Iolanda 
Gallardo Magdaleno per la Junta Electoral Central d’acord amb la llista de candidats del Partit 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM). 
 
Atès que en el ple de 14 de novembre de 2019 va prometre el càrrec de regidora d’aquest 
Ajuntament la sra. Iolanda Gallardo Magdaleno. 
 
Atès que es fa necessari procedir a una reestructuració general de l’Administració municipal 
executiva, en diferents regidories, amb la finalitat d’aconseguir una major planificació i 
eficàcia administrativa i així donar compliment als principis constitucionals regulats a l’article 
103 de la Constitució Espanyola: principi d’economia, celeritat, coordinació i 
descentralització. 
 
L’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
expressament autoritza a l’alcalde a delegar les seves competències a favor dels/les tinents 
d’alcalde o en els/les regidors/res, així mateix, l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre per la qual es regula el règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú, expressament autoritza la possibilitat que l’òrgan o autoritat 
que tingui atribuïda la competència com pròpia, pugui delegar la mateixa, a excepció de que 
una Llei, en sentit formal i material, prohibeixi expressament la delegació. L’esmentat article 
estableix el procediment, supòsits i requisits de la delegació de competències. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada, i, concretament,  l`art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local i l’article 53 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. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Delegar les atribucions de l’Alcaldia que tot seguit s’indiquen, en la regidora Iolanda 
Gallardo Magdaleno i en els regidors o regidores que s’han vist modificats: 
 
 



 

 

En la regidora Iolanda Gallardo Magdaleno: 
 
1.- Promoció Econòmica i Ocupació  
2.- Esports. 
3.- Turisme  
 
 
En la regidora Gemma Fabrés Casals: 
1.- Festes. 
2.- Joventut 
3.- Tradicions (compartit amb M. Àngels Lorés Otzet) 
4.- Hisenda 
 
I la direcció i coordinació de l’Àrea de Serveis Generals. 
 
 
Segon.- Determinar que les delegacions atribuïdes als regidors o regidores esmentats 
comprendran, en tot cas, les facultats de dirigir els serveis corresponents i gestió en general 
de les àrees delegades, així com la proposta d’iniciació, instrucció i proposta de resolució o 
de decret dels expedients referents als assumptes del seu àmbit. 
 
Tercer.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins els límits 
d’aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre 
òrgan. 
 
Quart.- Aquesta Alcaldia podrà en tot moment avocar totalment, parcialment o per a un 
determinat assumpte les delegacions conferides i assumir, conseqüentment, el seu ple 
exercici. 
 
Cinquè.- Traslladar aquest Decret als regidors delegats i al personal de l’Ajuntament. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, pel seu coneixement i 
efectes i en compliment del que disposa l’article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Setè.- Disposar que aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura. 
 
 
Els Hostalets de Pierola, 15 de novembre de 2019. 
 
         Davant meu, 
L’alcalde        La secretària 
 
 
 
Gerard Parcerisas Valls      M. Alba Arrufat Vilaginés  


