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DECRET DE L’ALCALDIA 
Assumpte: Constitució de noves àrees municipals i delegacions especials A 
LA REGIDORA RAQUEL PUEYO BARBERÀ

A fi i efecte de coordinar els serveis municipals i per tal de facilitar-ne les tasques 
de direcció, inspecció i impuls, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats pròpies i en 
desplegament d'allò que s’estableix en els articles 23.4 de la Llei 7/1985, de Bases 
del Règim Local, 56 del DLEG. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós  
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, (articles 43 i 
44), DECRETA: 

Primer. S’amplien les àrees competencials municipals constituïdes pel Decret 
d’Alcaldia 388/2019 de data 28 de juny de 2019, configurades com a Delegacions 
especials unipersonals, que seguidament es relacionen, designant-se a la Senyora 
responsable i l’abast de les Delegacions: 

1.- JOVENTUD, FESTES, NOVES TECNOLOGIES I EMISORA MUNICIPAL DE 
RADIO PONENT. 

Regidor/a responsable: SRA. RAQUEL PUEYO BARBERÀ

Àmbit competencial:

Joventut.
Consell de Joventut
Casals de Joves 
Parcs infantils
Associacionisme juvenil
Activitats Oficina Jove
Pla Local de Joventut
Espai Jove Intercultural
Ús social d’instal·lacions públiques de l’àrea de joventut.
Gestió d’immobles adscrits a l’àrea de joventut
Oficina Jove

Festes
Festes locals.
Comissió de Festes.
Activitats lúdiques i d’esbarjo.

Noves Tecnologies
Estadística
Informàtica
Comunicació
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Tanmateix, s’atribueixen a l’àrea de Joventut, amb caràcter genèric, facultats en 
matèria de gestió ordinària de l’emissora municipal de radio ponent . 

Abast de la Delegació: Amb caràcter general l'abast de la delegació comprendrà 
la direcció interna i la gestió dels serveis i la facultat de dictar actes de tràmit que 
afectin a tercers, sense menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, el Ple 
o la Junta de Govern.

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
------

Segon.-  Es reserven a favor de l’Alcaldia les competències no expressament 
delegades en el punt anterior i en el decret 388/2019 de 28 de juny i 
específicament les exclusives en les matèries relatives a PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I DESENVOLUPAMENT LOCAL I TRANSPARÈNCIA

Tercer.- En consonància amb el Decret de l’Alcaldia Decret de l’Alcaldia 2019/358 
de data 21 de juny de 2019, es delega a la senyora Raquel Pueyo Barberà, de la 
mateixa forma que la resta Regidors, les facultats contractuals següents: 

 contractacions administratives de obres, subministraments i serveis que no 
superin els 3.000,00 € (IVA exclòs), quan, atenent el seu objecte i finalitat 
hagin de considerar-se menors, i en els termes i abast previst a la Bases 
d’Execució del Pressupost. El secretari municipal ha emès informe als efectes de 
determinar, d’acord amb la normativa vigent, quan estem davant d’un contracte 
menor, i quin es el procediment a seguir, el qual s’adjunta com a annex a 
aquest acord.

 Observacions: Les resolucions que adopti el/la Regidor/a responsable de l’àrea 
en relació amb l’exercici de les facultats contractuals indicades, posaran fi a la 
via administrativa, amb els efectes previstos a la llei 39/2015 de procediment 
administratiu comú

Quart.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que 
celebri i es notificarà als interessats. Serà objecte de publicació al BOP, sense 
perjudici de la seva eficàcia a partir del dia següent a la seva signatura.

L’Alcalde,

A Mollerussa a la data de la signatura del present document electrònic
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