
Unitat Administrativa: Secretaria General 

Assumpte: Ratificació Sr. Joan Ramon Castro Huguet com a  regidor
de Mobilitat i Serveis Urbans. 

DECRET D’ALCALDIA  
              
Sr. Miquel Pueyo París, paer en cap de l’Ajuntament de Lleida.

Antecedents de fet

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 1 de juliol de 2019, va aprovar el
Cartipàs Municipal per al mandat 2019-2023. Aquest document va ser modificat per
acords de Ple de data 26 de juliol de 2019, 9 de desembre de 2019 i 19 de juny de
2020.

Per decret de data 1 de juliol de 2019 es va designar regidor de Mobilitat, Vialitat,
Trànsit i Horta, Sr. Joan Ramon Castro Huguet.

Per decret de data 26 de maig de 2021 es va modificar la denominació de la regidoria
de  Mobilitat,  Vialitat,  Trànsit  i  Horta  i  les  seves  atribucions,   que  va  passar  a
denominar-se  regidoria  de  Mobilitat,  Trànsit  i  Serveis  Urbans  i  que  va  continuar
ocupant el regidor Sr. Joan Ramon Castro Huguet, amb les atribucions següents:

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 Les polítiques municipals de vialitat, mobilitat –del pacte de la mobilitat- i
transport, la disciplina viària i el bon govern a la via pública.

 La mobilitat urbana i la gestió del pla de mobilitat.
 La  planificació,  gestió,  coordinació,  execució  i  seguiment  de  tots  els

aparcaments de la ciutat de titularitat  municipal,  d’explotació pública i/o
privada, incloent aquells que estan concessionats així com l’aparcament
regulat. 

 L’Administració General del Transport incloent el transport públic.
 La planificació i  gestió integral de totes les modalitats de mobilitat  a la

ciutat.
 Les polítiques de foment  de la  mobilitat  escolar,  l’Educació viària  i  els

camins escolars.
 Les polítiques relatives al trànsit i les ordenances relacionades.
 Les relacions amb les entitats i associacions del transport, incloent el taxi.
 Les polítiques d’impuls d’ús de vehicles i patinets elèctrics i bicicletes.
 La coordinació i seguiment dels serveis de transport públic de la ciutat.
 Les relacions i coordinació amb l'ATM.
 Les autoritzacions d’ocupació dels diferents elements i activitats a la via

pública.
 El seguiment i coordinació de la concessió de neteja viària, el control de

plagues i altres serveis urbans. 
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Per acord de Ple de data 30 de juliol de 2021 i amb motiu de la reorganització del
govern municipal es modifica el Cartipàs Municipal i  en aquest acord es canvia, entre
altres, la denominació de la regidoria que ocupa el Sr. Joan Ramon Castro Huguet,
que passa a denominar-se Regidoria de Mobilitat i Serveis Urbans. Aquesta donarà
compte a la Comissió Informativa  per les polítiques de gestió urbanística, habitatge i
transició ecològica. 

Atès que és competència de l’Alcaldia la designació de regidores i regidors del govern
que han de ser responsables de cadascuna de les regidories.

Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
de abril,   pel  qual  s’aprova  el  Text  refós de la  Llei  municipal  i  de règim local  de
Catalunya, les previsions del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre i els acords
del cartipàs municipal,  

RESOLC,

PRIMER.-  Ratificar  el  Sr.  JOAN RAMON CASTRO HUGUET com  a  Regidor  de
Mobilitat i Serveis Urbans, que manté les atribucions atorgades per decret de data
26 de maig de 2021, que són les següents:

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

 Les polítiques municipals de vialitat, mobilitat –del pacte de la mobilitat- i
transport, la disciplina viària i el bon govern a la via pública.

 La mobilitat urbana i la gestió del pla de mobilitat.
 La  planificació,  gestió,  coordinació,  execució  i  seguiment  de  tots  els

aparcaments de la ciutat de titularitat municipal, d’explotació pública i/o
privada, incloent aquells que estan concessionats així com l’aparcament
regulat.

 L’Administració General del Transport incloent el transport públic.
 La planificació i gestió integral de totes les modalitats de mobilitat a la

ciutat.
 Les polítiques de foment de la mobilitat escolar, l’Educació viària i els

camins escolars.
 Les polítiques relatives al trànsit i les ordenances relacionades.
 Les relacions amb les entitats i associacions del transport, incloent el

taxi.
 Les polítiques d’impuls d’ús de vehicles i patinets elèctrics i bicicletes.
 La coordinació i seguiment dels serveis de transport públic de la ciutat.
 Les relacions i coordinació amb l'ATM.
 Les autoritzacions d’ocupació dels diferents elements i activitats a la via

pública.
 El seguiment i coordinació de la concessió de neteja viària, el control de

plagues i altres serveis urbans.
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Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les diferents
empreses, instituts, i consorcis associats a les polítiques relacionades anteriorment, el
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Red de Ciudades por la Bicicleta,
entre  altres,  es  debatran  en  la  Comissió  Informativa  per  les  polítiques  de  gestió
urbanística, habitatge i transició ecològica.

SEGON. Les competències abans assenyalades en cap cas podran ser delegades a
favor de terceres persones i seran exercides personalment per l'òrgan delegat; tot
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració
i resolució d'aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol
assumpte atribuït a les competències delegades.

TERCER. Aquest acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i prèvia
acceptació  per  part  de  l'autoritat  designada  (de  forma expressa o  tàcita),  produirà
efectes jurídics fins que l'Alcalde no el revoqui o no es produeixi el nomenament d'un
nou Alcalde.

QUART. Publicar un resum del contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la
Província i en el web i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en compliment del que
disposa l'article 43 i següents  del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

CINQUÈ. Donar compte al Ple en la primera sessió ordinària,  pel seu coneixement i
efectes.

SISÈ. Notificar aquesta resolució al regidor afectat, a la Presidència i secretaria de la
Comissió  Informativa,  la  Intervenció  i  la  Tresoreria,  als  portaveus  municipals  i  als
responsables dels corresponents serveis de l'Ajuntament, als efectes legals oportuns.

Així  ho mano i  signo en la  data de la  signatura electrònica,  del  que la  Secretaria
General en dona fe.
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