DECRET
Exp. 2018/3858
Vist l’actuat a l’expedient núm. 3858/2018 relatiu a atorgar assistència tècnica al Patronat del
Museu del Càntir d’Argentona per a la tramitació de l’expedient disciplinari incoat, objecte de
l’expedient referit.
Atesa la voluntat manifestada per aquesta alcaldia d’abstenir-me en la tramitació de
l’expedient número 3858/2018 de conformitat amb el que s’assenyala a la lletra b) de l’art.
23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-.
Per tot l’anterior, vinc a decretar el següent:
Primer.- Delegar des de la data d’avui en el 1r tinent d’alcalde, Sr. Pere Móra i Juvinyà, la
competència per la tramitació de l’expedient número 3858/2018.
Segon.- Les resolucions adoptades per delegació s’entendran dictades per l’Alcaldia com a
titular de la competència originària i, en conseqüència, esgotaran la via administrativa.
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Quart.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat,, entenent-se acceptada la
competència delegada de manera tàcita si dins el termini de les 24 hores següents a la
notificació no s’hi manifesten en contra, o es fa ús de la delegació.
Cinquè.-. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc i
publicar-ne el text al Butlletí Oficial de la Província, Taulell d’anuncis, e-Tauler, i donar difusió
d’aquesta resolució al portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu
general coneixement.
Sisè.- De conformitat amb el que disposa l’article 44.2 i 46.1 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, aquesta resolució tindrà efectes des de l’endemà de la data del Decret i
fins que no es modifiqui; sens perjudici de la potestat d’avocació de l’Alcaldia.
Ho mana i signa, l’Alcalde d’Argentona, Eudald Calvo Català
Signatura de la secretària (art. 3.2.h RD. 128/2018)
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Tercer.- Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de
l’origen delegat de la seva competència.
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