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DECRET DE L’ALCALDIA 

L’article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28/4/2003, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, disposa que l’alcalde pot delegar 
l’exercici de les seves atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i, quan no 
n’hi ha, en els tinents d’alcalde, i permet, igualment, que es puguin conferir delegacions 
especials per a encàrrecs específics a favor de qualsevol regidor, encara que aquests no 
pertanyin a la Junta de Govern. 
Per la seva banda, els articles 114 a 118 del Reglament d’organització funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, fixen el 
règim aplicable a les delegacions entre òrgans necessaris. 
Un cop constituïda la nova corporació municipal, resulta necessari establir i aplicar un nou 
model de cartipàs municipal, amb un doble objectiu. En primer lloc, definir el pla de 
distribució dels càrrecs de govern. I en segon lloc, atribuir la responsabilitat política de 
direcció, inspecció i impuls, per una banda, de les obres i els serveis municipals amb títol 
competencial propi, i per l’altra, de la resta d’àmbits d’actuació municipal sobre els quals 
l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar pot arribar a incidir-hi. 
Per tot això, vist el que es disposa als articles 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28/4/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, 43 a 45, i 114 a 118 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28/11/1986, i 9 de la Llei 40/2015, de 
1/10/2015, de règim jurídic del sector públic; 
 
DISPOSO: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar s’organitza políticament, amb la finalitat 
de garantir el necessari impuls unitari de l’acció de govern, en Regidories, que es 
defineixen en funció d’àmbits concrets d’actuació externa relacionats amb les obres i els 
serveis municipals amb títol competencial propi, i segon, en funció de la resta d’àmbits 
d’actuació municipal sobre els quals l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar pot arribar a 
incidir-hi. 
 
SEGON.- Es constitueixen les següents Regidories: 

a) Regidoria d’Educació, Cultura, Formació i Treball. 
b) Regidoria d’Obres i Serveis. 
c) Regidoria de Benestar i Famílies i Igualtat. 
d) Regidoria de Seguretat Municipal, Salut, i Recursos Humans. 
e) Regidoria de Turisme, Comerç i Civisme. 
f) Regidoria d’Esports, Festes, i Jovent. 
g) Regidoria d’Hisenda i Territori. 

 
TERCER.- Es confereixen nomenaments, com a titulars de les Regidories que s’esmenten, 
en favor dels següents regidors i regidores: 

a) Regidoria d’Educació, Cultura, Formació i Treball. Senyora Joana Brull i Bardí. 
b) Regidoria d’Obres i Serveis. Senyor Vicent Llaó i López. 
c) Regidoria de Benestar i Famílies i Igualtat. Senyora Maria Teresa Puell i Garcia. 
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d) Regidoria de Seguretat Municipal, Salut, i Recursos Humans. Senyor Joan Manuel 
Tello i Fernández. 

e) Regidoria de Turisme, Comerç i Civisme. Senyora Maria Teresa Boquera i 
Benaiges. 

f) Regidoria d’Esports, Festes, i Jovent. Senyor Jordi Llaó i Borràs. 
g) Regidoria d’Hisenda i Territori. Senyor Antoni Espuny Gaseni. 

 
QUART.- Disposar que es comuniqui aquest nomenament als regidors designats. 
 
CINQUÈ.- Disposar que es doni coneixement d’aquest decret al Ple de la Corporació a 
la primera sessió que se celebri, i que es faci publicitat mitjançant edicte que haurà de 
publicar-se al Butlletí Oficial de la Província i exposar-se als taulers d’anuncis físic i 
electrònic de la corporació, en compliment del que es disposa a l’article 44 del 
Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
RD 2568/1986, de 28/11/1986. 
 
L’Ametlla de Mar 
L’alcalde 
Document signat electrònicament al marge 
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