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Resolució
Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu
instruït d’ofici, sobre delegació d’atribucions en el tinent d’alcalde Joan Calmet Piqué,
dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a
continuació s’exposen:
Antecedents de fet
1. Mitjançant el Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, del Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per
l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi
sanitària provocada per la Covid-19, s’ha establert el règim sancionador específic
aplicable a les infraccions comeses per l’incompliment de les mesures ja establertes i
les que adoptin les administracions competents per fer front a la situació de crisi
sanitària provocada per la Covid-19.
2. L’article 14.3 del Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, disposa que, sense perjudici que
l’exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans competents de
l’Administració de la Generalitat que assenyala l’apartat 1 del mateix Decret llei, es pot
delegar la competència sancionadora per la comissió d’infraccions lleus en els
ajuntaments de Catalunya que ho sol·licitin, d’acord amb la normativa de règim local
vigent, mitjançant resolució del conseller o consellera del departament competent en
matèria de salut, que ha de ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC).
3. El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 17 de desembre de 2020, va
aprovar sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la delegació
de la competència per sancionar les infraccions lleus que preveu l’article 5 del Decret
Llei 30/2020, de 4 d’agost.
4. Per Resolució SLT/11/2021, de 7 de gener, publicada al DOGC núm. 8314, de 13 de
gener de 2021, la consellera de Salut va resoldre delegar en l’Ajuntament de Manresa
la competència per incoar els expedients sancionadors i imposar les sancions de multa
que preveu l’article 8.1 del Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, per la comissió
d’infraccions lleus tipificades a l’article 5 del Decret llei esmentat
5. La vigent Resolució de l’alcalde, número 5476, de 27 de juny de 2020, no preveu la
delegació de la competència sancionadora en aquesta matèria en cap tinent d’alcalde.
6. Segons informe de data 3 de febrer de 2021, emès per la cap de la Secció
juridicoadministrativa de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil, la majoria
de les inspeccions es realitzen per part de la Policia Local, per la qual cosa, juntament
amb la matèria de què es tracta, és procedent la delegació d’aquesta atribució en el
tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, senyor Joan
Calmet Piqué.
Fonaments de dret
1. Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost, del Departament de Presidència de la Generalitat de
Catalunya, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les
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mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada
per la Covid-19.
2. Els articles 56.1 i 56.2 del Decret legislatiu 2/2003, en concordança amb l’article 43.3
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableixen que l'alcalde pot delegar
l'exercici de les seves atribucions, excepte les de l’article 53.3, en els membres de la
Junta de Govern Local.
L’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les
potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu exercici.
3. L'article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que la
delegació d'atribucions de l'alcalde tindrà efectes des del dia següent a la data de la
resolució excepte que en la resolució es disposi una cosa diferent, sens perjudici de la
preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
4. L’article 45 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que es donarà
compte al Ple de totes les delegacions i modificacions, en la primera sessió que porti a
terme després de la resolució corresponent.
Per tot això, com a alcalde president, en ús de les atribucions conferides per la normativa
vigent de règim local
Resolc:
Primer. Delegar en el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i
Protecció Civil, Joan Calmet Piqué, l’atribució per exercir la competència delegada a
l’Ajuntament de Manresa mitjançant Resolució del Departament de Salut SLT/11/2021, de
7 de gener, segons s’especifica a continuació:


Competència per incoar els expedients sancionadors i imposar les sancions de
multa que preveu l’article 8.1 del Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, per la comissió
d’infraccions lleus tipificades a l’article 5 del Decret llei esmentat, pel qual
s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de
prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la
Covid-19.

Segon. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en un altre òrgan.
En el text de les resolucions dictades en virtut d'aquesta delegació, s’haurà de fer constar
aquesta circumstància en la part expositiva mitjançant la incorporació del text següent:
"En exercici de les competències que m'han estat conferides per la delegació efectuada
per Resolució de l’alcalde núm. ______ de data __________, i publicada al BOPB del dia
____________________
Tercer. Aquesta delegació tindrà efecte des del dia i hora de la seva signatura, sense
perjudici de la facultat d’avocació d'aquesta Alcaldia. La durada de la delegació es vincula
a la vigència del Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim
sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció
sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

Es considerarà acceptada de forma tàcita la delegació si dins del termini dels tres dies
hàbils següents a la notificació no es manifesta res en contra.
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Quart. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al Butlletí
Oficial de la Província.

Signat electrònicament
per: MARC ALOY
GUARDIA
Data: 04/02/2021
13:02:15
Raó: Ho resolc
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: JOSE LUIS
GONZALEZ LEAL
Data: 04/02/2021
14:32:37
Raó: En dono fe
Lloc: Manresa
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