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DECRET

 
Mitjançant Decret d’Alcaldia del dia 27 de juny de 2019, es va configurar l'estructura de
direcció superior de l'Ajuntament de Reus, per tal d'afrontar els reptes que l'equip
municipal de govern havia d'encarar durant el mandat que s'iniciava.
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2019, es va confirmar la voluntat
expressada en la resolució esmentada al paràgraf anterior i s’aprovà novament
l’organització i funcionament de la direcció superior municipal, definint les diverses
regidories en què s’estructurava l’organització municipal i les dotà de les atribucions que
es detallen en el mateix decret.
 
Novament mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019017983 de 27 de novembre de 2019 es
va modificar el Decret esmentat al paràgraf anterior amb la finalitat incorporar diversos
elements de concreció, millora i/o esmena de la resolució inicialment dictada, i es va
aprovar la refosa de les modificacions esmentades en els apartats anteriors amb el
decret d’organització i funcionament de la direcció superior de l’Ajuntament definida en
el decret d’aquesta alcaldia núm. 2019011378, de data 5 de juliol de 2019, amb la finalitat
d’aclarir i facilitar la consulta i cita de les resolucions sobre delegació de competències.
 
Atès que es considera necessari modificar puntualment l’esmentat decret per tal de
delegar per part d’aquesta alcaldia la gestió integral de les deixalleries, i de la planta de
voluminosos, i promoció de la recollida de residus, fins ara assignada a la regidoria
adscrita a l’Alcaldia de Desenvolupament Urbà i Via Pública, a favor de la regidoria
delegada de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient
 
Vist allò que disposa 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.
 
Vist igualment el que disposen els articles 127 i següents del Reglament Orgànic
Municipal que regulen la delegació de competències de l’alcaldia.
 
HE RESOLT:
 
PRIMER: Delegar en la Regidoria delegada de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient
les següents atribucions, fins ara assignades a la Regidoria adscrita a l’Alcaldia de
Desenvolupament Urbà i Via Pública:
 
a) L’estudi, definició i proposta d'estratègies, plans, projectes i directrius d'actuació en
matèria de gestió integral de les deixalleries, i de la planta de voluminosos, i promoció i
control de la recollida selectiva de residus per la ciutadania.
 
b) L’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en
relació amb les esmentades matèries.
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c) L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives en les esmentades matèries.
 
d) La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici
de les seves funcions en relació amb les esmentades matèries.
 
e) La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens instrumentals
municipals en relació amb les esmentades matèries.
 
SEGON: Aquesta delegació es configura com en la resta de matèries atribuïdes a la
Regidoria delegada de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient amb el caràcter de
delegació genèrica, amb els termes i condicions contingudes en els apartats dotzè i tretze
de la refosa dels decrets de delegacions continguda al Decret d’Alcaldia núm.
2019017983 de 27 de novembre de 2019, comprenent expressament la potestat
sancionadora en aquesta matèria i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin a tercers, inclosa la resolució dels recursos administratius.
 
TERCER: Aquesta delegació tindrà efecte des del dia següent a la data de notificació
d'aquest Decret als regidors afectats, i serà de caràcter indefinit, sense perjudici de la
potestat d'avocació d'aquesta Alcaldia.
 
QUART: Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la
mateixa de forma tàcita si en el termini de 24 h següents a la notificació no es manifesta
res en sentit contrari o es fa ús de la delegació.
 
CINQUÈ: Donar compte al Ple d'aquesta resolució en els termes que disposa el
Reglament Orgànic Municipal, i publicar el seu text al BOP de Tarragona en compliment
de les disposicions legals vigents.
 
Ho mana i signa el Molt Il·lustre Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus, el dia que consta en
la diligència de registre.
 
L'Alcalde El Secretari general
 
Carles Pellicer Punyed

 
Jaume Renyer Alimbau

 
Aquest document és còpia autèntica del decret número 2020003186 de data 24 de febrer
de 2020 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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