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Resolució

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït 
d’ofici sobre delegació d’atribucions, dicto la resolució següent que es fonamenta en els 
antecedents i fonaments legals que a continuació s’exposen:

Antecedents de fet

1. En data 27 de juny de 2020, aquesta Alcaldia va dictar la Resolució núm. 5476, 
sobre delegació de competències en els regidors i regidores membres de l’Equip de 
Govern.

2. Com a conseqüència del nomenament en data 13 de febrer de 2023, del senyor 
David Aaron López Martí com a director dels Serveis Territorials de Territori a la 
Catalunya Central, aquesta Alcaldia ha dictat Resolució per la qual es deixa sense 
efectes el seu nomenament com a tinent d’alcalde i se’n nomena el senyor Pol 
Huguet Estrada.

Fonaments legals

1. Els articles 56.1 i 56.2 del Decret legislatiu 2/2003, en concordança amb l’article 43.3 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableixen que l'alcalde pot delegar 
l'exercici de les seves atribucions, excepte les de l’article 53.3, en els membres de la 
Junta de Govern Local. 

2. L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les 
potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici. 

3. L'article 56.3 del Decret legislatiu 2/2003, en concordança amb els articles 43.4 i 43.5 
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que l'alcalde pot conferir 
delegacions especials per a encàrrecs específics, a favor de qualsevol regidor/a 
encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local.

4. L'article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que la 
delegació d'atribucions de l'alcalde tindrà efectes des del dia següent a la data de la 
resolució excepte que en la resolució es disposi una cosa diferent, sens perjudici de 
la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

5. L’article 45 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que es donarà 
compte al Ple de totes les delegacions i modificacions, en la primera sessió que porti 
a terme després de la resolució corresponent. 

Per tot això, com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la normativa 
vigent de règim local

Resolc:

Primer. Deixar sense efectes la delegació general d’atribucions conferida al senyor 
David Aaron López Martí com a regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat.

Segon. Deixar sense efectes la delegació especial d’atribucions conferida al senyor Pol 
Huguet Estrada com a regidor delegat de Ciutat Verda.

http://www.ajmanresa.cat/validar


Tercer. Modificar la resolució de l’alcalde núm. 5476, de 27 de juny de 2020, modificada per 
resolució núm. 2298, de 15 de febrer de 2021, en el sentit de canviar la denominació de les 
regidories que s’integren dins de l’Àrea de Territori, que quedarà com segueix: 

ÀREA DE TERRITORI

President: El president de la Comissió Informativa de Territori

Vicepresident: El vicepresident de la Comissió Informativa de Territori

Regidories: Ciutat Verda i Urbanisme
Mobilitat i Projectes Urbans 
Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel.ligent

Quart. Efectuar a favor del senyor Pol Huguet Estrada, membre de la Junta de Govern i 
quart tinent d’alcalde, una delegació general d’atribucions de gestió dels assumptes dels 
àmbits temàtics següents: 

 Ciutat Verda i Urbanisme

Cinquè. La delegació general d’atribucions a la qual s’ha fet referència anteriorment,  
comportarà tant la facultat de direcció de l’àmbit temàtic corresponent, com la seva gestió, 
inclosa la facultat de dictar actes amb caràcter vinculant per a tercers, dins del límit de la 
seva competència, i, en especial, 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 
(art. 43.3 ROFRJ).

2. Representar institucionalment l’Ajuntament dins i fora de la ciutat, i en el referit àmbit 
temàtic, sens perjudici de la representació institucional que l’alcalde estimi 
convenient exercir (art. 21.1.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 a la 
Regidoria competent en matèria de Recursos Humans. 

5. L’atorgament de llicències, llevat que les ordenances o lleis sectorials atribueixin 
expressament la competència al Ple o 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. Dictar en l’àmbit material delegat tots els actes administratius de tràmit o definitius i 
d’execució que afectin o no a tercers i no hagin estat objecte de delegació d'aquesta 
Alcaldia a la Junta de Govern Local. (art. 43.3 del ROFRJ).

7. Les atribucions de tot tipus que, en matèria de potestat sancionadora, s’atribueixen 
legalment a l’Alcalde, dins de l’àmbit material de la delegació. S’exceptua d’aquesta 
delegació la potestat sancionadora en matèria de personal.

8. Resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els actes dictats en 
exercici de les competències delegades.
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9. Podrà delegar en els/les Caps de Servei la signatura de tots els actes d’incoació, 
instrucció i tràmit dels expedients administratius a tramitar en relació amb les 
matèries dintre del respectiu àmbit de competències. No és aplicable, en cap cas, a 
actes administratius d’imposició de sancions i/o multes de qualsevol mena.

10. La competència en matèria de contractació per a l’aprovació de procediments 
simplificats amb caràcter abreujat, això és contractes d’obra fins a 80.000 € de VEC i 
contractes de subministraments i serveis fins a 35.000 € de VEC (IVA no inclòs).

11. La competència per a l’aprovació dels contractes menors, quan el seu import superi 
els 500 €. 

12. Les dues delegacions anteriors abastaran l’exercici de totes les competències 
derivades de l’esmentada delegació principal, inclosa la competència per a la 
disposició i autorització de la despesa i per a l’aprovació dels corresponents projectes 
d’obres, memòries valorades i projectes de serveis, així com la signatura de la 
formalització dels contractes corresponents.

13. Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l’Ajuntament (art. 21.1.r) 
LLBRL).

L’àmbit material de les delegacions conferides al senyor Pol Huguet Estrada serà el 
següent: 

 Regidoria delegada de Ciutat Verda  i Urbanisme

a. Potenciació i promoció dels valors naturals, agraris i de lleure a la ciutat, de manera 
especial a l’Anella Verda
 

b. Promoció de l’activitat econòmica derivada del parc agrari de la ciutat. 

c. Direcció i seguiment de l’oficina del Canvi Climàtic.
 

d. Impuls de mesures per a l’estalvi energètic i les energies renovables. 

e. Seguiment en l’aplicació i execució de les ordenances reguladores en matèries de 
sostenibilitat. 

f. Direcció i desenvolupament de la política municipal en matèria d’educació i 
sensibilització ambiental.
 

g. Direcció i desenvolupament de la política municipal en matèria de residus. 

h. Promoció i manteniment de parcs públics, jardins, espais verds i vegetació.

i. Direcció i desenvolupament de la política municipal en matèria de planejament, 
gestió i disciplina urbanística. 

j. Atorgament de llicències d’obres i altres procediments exigits per la legislació 
territorial i urbanística, a excepció de les que afectin exclusivament a la via pública. 

k. Incoació i resolució d’expedients de protecció de la legalitat urbanística, inclosos els 
sancionadors. 
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l. Incoació i resolució dels expedients d’ordres d’execució i declaracions de ruïna. 

m. Incoació i resolució dels expedients de desallotjament dels edificis per raons de 
seguretat. 

n. Incoació i resolució en matèria de la política de protecció dels edificis i monuments 
de caràcter historicoartístic i actuacions derivades del Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni de Manresa. 

o. Seguiment d’expedients d’inspeccions tècniques d’edificis.

p. Resolució de les autoritzacions de circulació i zones d’estacionament als àmbits 
restringits a la circulació de vehicles. 

q. Resolució d’expedició de targetes de mobilitat reduïda i dels expedients 
sancionadors que se’n puguin derivar.

r. Resolució per a l’atorgament de llicències de taxis i dels expedients sancionadors 
que se’n derivin.

Sisè. Com a conseqüència de les modificacions assenyalades anteriorment, la delegació 
general d’atribucions entre els i les tinents d’alcalde, serà la següent:

TINENTS D’ALCALDE REGIDORIES
Primer tinent d’alcalde Valentí Junyent Torras Regidor delegat de:

 Hisenda 
 Presidència

Segona tinent d’alcalde Cristina Cruz Mas Regidora delegada de:
 Ocupació, Empresa i 

Coneixement
 Feminismes i LGTBI

Tercer tinent d’alcalde Joan Calmet Piqué Regidor delegat de:
 Seguretat Ciutadana i Protecció 

Civil
 Turisme i Projecció de Ciutat

Portaveu del Govern
Quart tinent d’alcalde Pol Huguet Estrada Regidor delegat de:

 Ciutat Verda i Urbanisme
Cinquè tinent d’alcalde Josep Gili Prat Regidor delegat de:

 Qualitat Urbana, Via Pública i 
Ciutat Intel·ligent

 Ensenyament i Universitats
Sisena tinent d’alcalde Montserrat Clotet Masana Regidora delegada de:

 Recursos Humans i Govern 
Obert

Setena tinent d’alcalde Núria Masgrau Fontanet Regidora delegada de:
 Indústria, Comerç i Activitats
 Barris, Acció Comunitària i 

Civisme
Vuitena tinent d’alcalde Mariona Homs Alsina Regidora delegada de:

 Acció i Inclusió Social
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Setè. Efectuar a favor del regidor David Aaron López Martí, una delegació especial 
d’atribucions per a la gestió dels serveis o missions que corresponen a la Regidoria 
delegada de Mobilitat i Projectes Urbans, d’acord amb el contingut següent:

 Regidoria delegada de Mobilitat i Projectes Urbans

a. Desenvolupament de la política municipal en matèria de mobilitat; vehicle privat, 
transport públic, aparcaments, vianants, bicicletes, vehicles de mobilitat personal, 
transport de mercaderies i seguretat viària.

b. Direcció del Pla de Mobilitat. 

c. Planificació de la política municipal en matèria del servei d’estacionament regulat a la 
via pública i del servei de grua.

d. Direcció, seguiment i promoció del servei de transport públic urbà.

e. Desenvolupament de polítiques de foment dels transport públic i de coordinació en 
els aspectes relatius a la mobilitat amb altres administracions i organitzacions 
públiques. 

f. Desenvolupament de les polítiques de foment de la Mobilitat Sostenible i Segura a la 
ciutat. 

g. Disseny i gestió del sistema integral de control de mobilitat; controls d’accessos, 
càmeres trànsit, sensors d’estacionament, estacions d’aforament i altres. 

h. Planificació i coordinació de les afectacions a la mobilitat per obres, festes, actes i 
altres activitats. 

i. Proposta de resolució de les autoritzacions de circulació i zones d’estacionament als 
àmbits restringits a la circulació de vehicles. 

j. Proposta de resolució d’expedició de targetes de mobilitat reduïda i dels expedients 
sancionadors que se’n puguin derivar. 

k. Proposta de resolució per a l’atorgament de llicències de taxis i dels expedients 
sancionadors que se’n derivin. 

l. Direcció i impuls de les obres d’urbanització, projectes d’obres, equipaments i 
infraestructures. 

m. Direcció i desenvolupament de la política de manteniment d’edificis i equipaments 
municipals. 

L’abast de les funcions d’aquesta delegació es circumscriu a l’estudi, proposta i execució en 
relació amb les competències delegades i no inclouen cap facultat resolutòria. Aquesta 
correspondrà al tinent d’alcalde Pol Huguet Estrada, president de l’Àrea de Territori. 
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Vuitè. Com a conseqüència de les modificacions assenyalades anteriorment, la delegació 
especial d’atribucions entre els regidors i les regidores, serà la següent:

Regidor/a delegat/da Regidoria Facultat resolutòria
David Aaron López Martí Regidor delegat de:

 Mobilitat i Projectes Urbans
Pol Huguet Estrada

Anna Crespo Obiols Regidora delegada de:
 Cultura i Festes

Josep Gili Prat

Jamaa Mbarki el Bachir Regidor delegat de:
 Nova Ciutadania i 

Cooperació
 Habitatge

Mariona Homs Alsina

Antoni Massegú Calveras Regidor delegat de:
 Esports 

Josep Gili Prat

Josep M. Fius Rubí Regidor delegat de:
 Centre Històric

Valentí Junyent Torras

Rosa M. Ortega Juncosa Regidora delegada de:
 Infància, Joventut i Persones 

Grans

Mariona Homs Alsina

Maria Mercè Tarragó Costa Regidora delegada de:
 Ciutat Saludable

Mariona Homs Alsina

Novè. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un 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 
Resolució de l’alcalde núm. ______ de data __________, i publicada al BOPB del dia 
____________________

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

Desè. Aquesta resolució entrarà en vigor des del moment de la seva signatura i tindrà 
vigència fins a la finalització de mandat corporatiu 2019-2023, sense perjudici de la facultat 
d’avocació d'aquesta Alcaldia. 

Es considerarà acceptada de forma tàcita la competència delegada si dins del termini dels 
tres dies hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra.

Onzè. Manté la seva vigència la Resolució de l’alcalde núm. 5476, de 27 de juny de 2020, 
en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta.
 
Dotzè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al Butlletí 
Oficial de la Província.
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