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Expedient 787/2019
Antecedents
Considerant que, en data 4 de juliol de 2019, el Ple de l’Ajuntament de Balaguer va aprovar el
següent acord:
“Únic. Modificar l’organització municipal aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió del 4 de
juliol de 2019, determinant que, a partir d’aquesta data, l’Ajuntament de Balaguer
s’organitzarà en vuit (8) àmbits de funcionament i gestió, que es corresponen amb les
següents regidories d’actuació municipal:
1. Paer en Cap

4. Àrea d’Esports, Joventut i Infància

6. Àrea d’Educació, Igualtat i Nova ciutadania
7. Àrea de Cultura, Turisme i Comunicació
8. Àrea de Medi, Sostenibilitat i Salut
- Per Decret d’Alcaldia es nomenarà els titulars de les diferents regidories. També, per Decret
d’Alcaldia es podran modificar aquests nomenaments.
– Els titulars de les diferents regidories gestionaran els assumptes que per raó de la matèria
estiguin dins dels seus àmbits competencials, proposant a l’Alcaldia, la Junta de Govern
Local o el Ple de l’Ajuntament, les propostes d’acord que considerin adients. En aquest sentit,
l’Alcaldia delega la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents a cadascuna de les
regidories, però en cap cas delega l’atribució de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers.
- Els conflictes d’atribucions que es produeixin entre els titulars de les diferents regidories
seran resolts per l’Alcaldia de l’Ajuntament ex article 50.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
– Com a conseqüència d’aquesta nova organització domèstica de l’Ajuntament de Balaguer,
es modifica el règim de l’autorització de despeses i signatura de documents comptables, que
s’adaptarà als àmbits competencials per matèries de les noves regidories, amb efectes des
de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord.”
2. Fonaments de dret
Article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Article 43.5 b) del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
3. Part dispositiva
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5. Àrea d’Urbanisme, Seguretat i Fires
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3. Àrea de Govern Obert, Serveis municipals i Afers socials

Número: 2022-1601 Data: 30/09/2022

2. Àrea de Promoció econòmica i Ocupació

En ús de les facultats que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del 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, DISPOSO:
Primer. Nomenar com a Regidor de Govern Obert, Serveis municipals i Afers socials, al
senyor Kevin Bruque Domínguez.
Segon. Nomenar com a Regidor d’Urbanisme, Seguretat i Fires, al senyor Gerard Torres
Viola.
Tercer. Nomenar com a Regidor de Cultura, Turisme i Comunicació, el senyor Arnau
Torrente Capdevila.

– Els conflictes d’atribucions que es produeixin entre els titulars de les diferents regidories
seran resolts per l’Alcaldia de l’Ajuntament ex article 50.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Sisè. Notificar aquest decret als regidors interessats. S’entendran acceptats aquests
nomenaments si els regidors interessats no manifesten res al respecte dins del termini de les
24 hores següents a la seva notificació.
Setè. Publicar extracte d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler
electrònic d’anuncis de l’Ajuntament de Balaguer.
Vuitè. Donar compte del present decret al Ple en la propera sessió ordinària que es celebri.
Balaguer, a la data de la signatura electrònica.
El Paer en cap,

En dono fe.
El Secretari
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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– Els titulars de les diferents regidories gestionaran els assumptes que ratione materiae
estiguin dins dels seus àmbits competencials, proposant a l’Alcaldia, la Junta de Govern
Local o el Ple de l’Ajuntament, les propostes d’acord que considerin adients. En aquest sentit,
l’Alcaldia delega la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents a cadascuna de les
regidories, però en cap cas delega l’atribució de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers.
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Cinquè. Establir el següent règim de delegacions de l’Alcaldia en les anteriors Regidories
següent:

Número: 2022-1601 Data: 30/09/2022

Quart. Ratificar la resta de nomenaments de titulars de regidories que no han sofert
modificació dels seus àmbits, efectuades en virtut de Decret del Paer en cap, número 2019758, de 5 de juliol de 2019, i publicades al BOP de Lleida, número 133, d’11 de juliol de 2019.

