IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Decret: Decret Num. 2019/2514 - Aprovació Delegació Vicepresident
de l'Institut Municipal de Radiodifusió (19)

Num.: 2019/2514,IDX_CP1: 2019/2514
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: UJEP3-BSIX5-I4132
Fecha de emisión: 11 de julio de 2019 a las 16:49:36
Página 1 de 3

ESTADO

1.- Alcalde de AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.Firmado 28/06/2019 14:03
2.- Secretària General de AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT.Dono fe i prenc raó Art. 3.2 RD
128/2018 01/07/2019 13:33

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 628590 UJEP3-BSIX5-I4132 A8394AAF201E6FDB138126EC18A0B92C8D14988E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do

DECRET D'ALCALDIA

Ref.: 2019/9009/1 - Aprovació Delegació Vicepresident de l'Institut Municipal de Radiodifusió
(19)

Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals convocades
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril i constituït el nou Ajuntament derivat del seu
resultat el passat dia 15 de juny, resulta necessari procedir a l’establiment de la nova
organització municipal, en compliment del que disposen els articles 21 i següents del ROM, en
concordança amb l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Atès que en conformitat amb l’article 17.2 dels Estatuts reguladors de l’Institut
Municipal de Radiodifusió d’aquest Ajuntament, la Vicepresidència d’aquest Institut l’ha
d’ostentar el Regidor o Regidora que rebi competències delegades de l’Alcaldia en matèria de
mitjans de comunicació.
Atès que mitjançant Decret núm. 2494/19, de 20 de juny, aquesta Alcaldia ha
delegat a favor del Regidor, senyor Ot García Ruiz les seves competències en matèria de
comunicació i gestió de la informació corporativa de l’Ajuntament i dels seus ens
instrumentals.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 15.2 del Estatuts reguladors
d’aquest Organisme Autònom, el seu President pot delegar en la Vicepresidència gran part de
les seves atribucions i, més en concret, aquelles la delegació de les quals no estigui
expressament prohibida.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en la seva qualitat de President de l’Institut
Municipal de Radiodifusió de Cornellà de Llobregat i en ús de les atribucions que legalment
tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Delegar en favor del Vicepresident de l’Institut Municipal de
Radiodifusió, senyor Ot García Ruiz, les competències que m’atribueix l’article 15.1 dels
Estatuts reguladors d’aquest Organisme que, d’acord amb les previsions del seu número 2,
tenen caràcter delegable.
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Segon.- Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que
preveuen els articles 175 i següents del ROM i en els termes i dins dels límits d'aquesta
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.
En el text de les resolucions adoptades pel/la Vicepresident/a de l’Institut
Municipal de Radiodifusió en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta
circumstància, mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent:
...
Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la
delegació efectuada pel President d’aquest Institut, mitjançant Decret núm. ..., de data
........, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de ......................

...
Les resolucions que s'adoptin per delegació seran immediatament executives i
presumptament legítimes, i s'entendran dictades per aquesta Presidència com a titular de la
competència originària, a qui s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la delegació.
Tercer.- En conformitat amb el que disposa l'article 177 del ROM, en concordança
amb l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquesta delegació tindrà
efectes a partir del dia següent a la data de notificació d'aquesta resolució i amb caràcter
indefinit, sense perjudici de les potestats de control que l’article 170 d’aquest Reglament
reserva a l’òrgan delegant, i s’entendrà acceptada pel Vicepresident del Institut si dintre de les
24 hores següents a la seva notificació no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del Vicepresident
del Institut, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Presidència,
com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat
d’advocació, en aplicació del que disposa l’article 179.d) del ROM, en base a la present
resolució, sense necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als
interessants en l’expedient.
Quart.- Comunicar aquesta resolució al Vicepresident de l’Institut i al seu
Secretari delegat, pel seu coneixement i efectes.
Cinquè.- Publicar aquest decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el
Butlletí d'Informació Municipal, en compliment del que estableix l'article 9.3 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en concordança amb l’article 178
del ROM i amb l’article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, i difondre el seu
contingut, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.
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Sisè.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió extraordinària
que tingui lloc, en compliment del que preveu l’article 22 del ROM, en concordança amb
l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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