
        
AJUNTAMENT DE LLOBERA 

 
 
ANUNCI Sobre delegació de competències 
 
Per decret d’Alcaldia Núm. 34/17 de data 19 de juny de 2017, s’ha aprovat la Resolució 
de la qual es transcriu literalment la part dispositiva: 
 
PRIMER.- Delegar en el Sr. Gerard Barcons Torra la totalitat de les funcions de l’Alcaldia, en els 
termes de l’article 23.3 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, durant 
el període que va des del 20 de juny de 2017 fins a la finalització del període d’incapacitat 
temporal del Sr. Alcalde.  
 
SEGON.- La delegació comprèn les facultats de direcció i de gestió, així com la de resoldre els 
procediments administratius oportuns mitjançant l’adopció d’actes administratius que afecten a 
tercers. 
 
TERCER.- L’òrgan delegat ha d’informar a aquesta Alcaldia, a posteriori, i, en tot cas, quan se’l 
requereixi per això, de la gestió realitzada i de les disposicions dictades en el període de 
referència, i amb caràcter previ d’aquelles decisions de transcendència, tal i com preveu l’article 
115 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. 
 
QUART.- La delegació conferida en el present decret requerirà per la seva eficàcia l’acceptació 
de l’òrgan delegat, entenent-se aquesta atorgada tàcitament si no es formula davant aquesta 
Alcaldia expressa manifestació de no acceptació de la delegació en el terme de tres dies hàbils 
comptats des del següent a aquell en que el que sigui notificada aquesta resolució. 
 
CINQUÈ.- Establir a favor del càrrec del president-alcalde accidental, en règim de dedicació 
parcial, una retribució anual bruta de 6.199,38 €, que es percebrà en dotze pagues, 
corresponents a les diferents mensualitats de l’any, i donar-lo d’alta en el règim general de la 
Seguretat Social, havent d’assumir aquesta Corporació el pagament de les quotes empresarials 
que correspongui. 
 
SISÈ.- Procedir al canvi de signatures a les entitats bancàries col·laboradores d’aquesta entitat, 
procedint a la substitució de la firma de l’alcalde per la del tinent d’alcalde.  
 
SETÈ.- La present resolució serà publicada al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, donant-
se compte del seu contingut al Ple de la Corporació a la primera sessió que es dugui a terme. 
 
VUITÈ.- Notificar aquesta resolució al Sr. Gerard Barcons Torra.  
 
NOVÉ.- En tot allò no previst expressament en aquesta resolució s’aplicaran directament les 
previsions de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, en quant a les regles que per la delegació s’estableixen en 
dites normes. 

 
La qual cosa es publica, als efectes oportuns, en compliment de l’article 44.2 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,  
 
Llobera, 20 de juny de 2017 
 
 
 
 
L’Alcalde accidental 
Gerard Barcons Torra 
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