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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2018019854

Primer.- Vista la proposta de delegació d'atribucions i signatura realitzada pel Secretari
de la Corporació municipal amb la finalitat de donar una major fluïdesa i celeritat en el
funcionament dels òrgans complementaris i de participació d'aquest Ajuntament, i
d'assolir un major grau d'eficiència i eficàcia en la gestió dels expedients
administratius.

FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposa l'art. 3.2.a) i 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de
març pel que es regula el Règim Jurídic, dels Funcionaris de l'Administració Local amb
Habilitació de caràcter Nacional, en quant a la delegació d'atribucions per part del
secretari en funcionaris de la Corporació sense habilitació en òrgans complementaris i
ens depenents de la Corporació municipal mitjançant la formulació de la corresponents
proposta.
Segon.- Atès el que disposen els arts. 9 i 12 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic, en quan a la delegació de competències
interorgàniques i delegació de signatura.
Tercer.- Atès les competències que l'art.21.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de
Règim Local atorga a l'Alcalde-President de la Corporació en matèria de direcció de
l'Administració i prefactura de tot el personal de la Corporació municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
DECRETO
Primer.- APROVAR la proposta de delegacions efectuada pel Secretari General
d'aquest Ajuntament, quin text íntegre s'adjunta com a annex a la present resolució i
s'aprova de forma simultània en els termes, l'abast i vigència que en la mateixa
s'estableix.
Segon.- Aquestes delegacions tenen efectes de forma immediata i amb caràcter
indefinit deixant sense efecte anteriors delegacions.
Tercer.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i
en el taulell d'anuncis de la Casa Consistorial.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució als funcionaris/ries afectats per la mateixa, així
com als regidors de les diferents àrees afectades i difondre el seu contingut atenent al
principi de transparència en el portal de transparència municipal, en compliment del
que disposen els arts.5 i ss de la llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència i 8 i
ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència de Catalunya.
Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir
Traspassat a la revisió tècnica en data 15 d'octubre de 2018
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa
sobre la gestió de Decrets de l'Alcaldia digitals, aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de
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Atès que l’art. 3.2.a) i 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, del Règim
Jurídic dels Funcionaris de l’Administració Local amb Habilitació de caràcter Nacional,
preveu que les funcions de fe publica i assessorament legal preceptiu respecte dels
òrgans, juntes o entitats depenents de la Corporació municipal amb l’excepció de
l’Alcalde/essa, Junta de Govern Local o Ple corresponents a aquesta secretaria poden
ser objecte de delegació a favor de funcionaris de la pròpia Corporació mancats de
l’habilitació nacional, a proposta d’aquesta secretaria.
Atès que els arts. 9 i 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, estableixen el règim de delegacions interorgàniques i de signatura entre òrgans
de les Administracions Públiques.
Atès que es voluntat d’aquesta secretaria donar una major fluïdesa i celeritat en el
funcionament dels òrgans complementaris i de participació d’aquest Ajuntament, i
d’assolir un major grau d’eficiència i eficàcia en la gestió dels expedients
administratius, aquest Secretari General, en la seva condició de secretari nat d’aquests
òrgans i com a titular legal de les funcions de fe pública i assessorament legal
preceptiu, ha decidit mitjançant aquest document i a l’empara del que disposa la
normativa objecte d’aplicació, formula a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació la
següent proposta en matèria de delegació d’atribucions i signatura :
A) DELEGACIÓ TOTAL DE COMPETÈNCIES
SECRETARIES
DELEGADES
D’ÒRGANS
PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT

COMPLEMENTARIS

I

DE

- VIVENDES DE GIRONA, SAU
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Sílvia Artau Plenacosta, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General de la societat
Vivendes de Girona, SAU, per exercir totes i cadascuna de les competències que
correspon a aquest secretari en aquest òrgan.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada de la Societat haurà
d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop aprovades a la sessió
següent, hauran de ser signades pel President/a i pel secretari delegat, i guardades, a
efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars termes als dels òrgans
obligatoris de l’Ajuntament.
- TRANSPORTS MUNICIPALS DEL GIRONÈS, SA
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Marta Llorens Ferrer, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General de la societat
Transports Municipals del Gironès, SA per exercir totes i cadascuna de les
competències que correspon a aquest secretari en aquest òrgan.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada de la Societat haurà
d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop aprovades a la sessió
següent, hauran de ser signades pel President/a i pel secretari delegat, i guardades, a
efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars termes als dels òrgans
obligatoris de l’Ajuntament.
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-JUNTA DE PORTAVEUS
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Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Vicenç Estanyol Bardera, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General de la Junta de
Portaveus, per exercir totes i cadascuna de les competències que correspon a aquest
secretari en aquest òrgan.
En l’exercici d’aquesta delegació, el secretari delegat de la Junta de Portaveus haurà
d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop aprovades a la sessió
següent, hauran de ser signades pel President/a i pel secretari delegat, i guardades, a
efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars termes als dels òrgans
obligatoris de l’Ajuntament.
-CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Rosa Baena Cuenca, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General del Consell
Municipal de la Gent Gran, per exercir totes i cadascuna de les competències que
correspon a aquest secretari en aquest òrgan.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada del Consell Municipal de la
Gent Gran haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop
aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i pel secretari
delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars
termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DEL CALL DE GIRONA
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Marta Llorens Ferrer, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General de
l’Organisme Autònom Patronat Call de Girona, per exercir totes i cadascuna de les
competències que correspon a aquest secretari en aquest òrgan.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada de l’Organisme Autònom
Patronat Call de Girona haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que
un cop aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i per la
secretària delegada, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat,
en similars termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-CONSELL DE COHESIÓ I SERVEIS SOCIALS
Delegar a favor de Gemma Clapes Badia, les atribucions i competències de la
Secretaria Tècnica en el Consell de Cohesió i Serveis Socials.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada del Consell de Cohesió i
Serveis Socials haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop
aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i pel secretari
delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars
termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-CONSELL MUNICIPAL D’IGUALTAT DE GÈNERE
Delegar a favor de Marc Geronès Sambola, les atribucions i competències de la
Secretaria Tècnica en el Consell Municipal d’Igualtat de Gènere.
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En l’exercici d’aquesta delegació, el secretari delegat del Consell Municipal d’Igualtat
de Gènere haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop
aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i pel secretari
delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars
termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
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-CONSELL MUNICIPAL DE LESBIANES, GAIS, TRANSEXUALS I BISEXUALS
Delegar a favor de Rosa Baena Cuenca, les atribucions i competències de la
Secretaria Tècnica en el Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transexuals i
Bisexuals.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada del Consell Municipal de
Lesbianes, Gais, Transexuals i Bisexuals haurà d’elaborar les actes de les sessions
que tinguin lloc, que un cop aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel
President/a i pel secretari delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de
tot el mandat, en similars termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-CONSELL MUNICIPAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I OCUPACIONAL
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Rosa Maria Soler Serarols, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General del Consell
Municipal de la Formació Professional i Ocupacional, per exercir totes i cadascuna de
les competències que correspon a aquest secretari en aquest òrgan.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada del Consell Municipal de la
Formació Professional i Ocupacional haurà d’elaborar les actes de les sessions que
tinguin lloc, que un cop aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel
President/a i pel secretari delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de
tot el mandat, en similars termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-COMISSIÓ GESTORA I DE REDACCIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUTURA
COMUNITAT D’USUARIS DE LA SÈQUIA MONAR
Delegar a favor del funcionari d’aquest Ajuntament, Lluís Pau i Gratacós, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General a la Comissió
Gestora i de redacció dels Estatuts de la futura Comunitat d’usuaris de la Sèquia
Monar, per exercir totes i cadascuna de les competències que correspon a aquest
secretari en aquella Comissió.
En l’exercici d’aquesta delegació, el secretari delegat de la Comissió haurà d’elaborar
les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop aprovades a la sessió següent,
hauran de ser signades pel President/a i pel secretari delegat, i guardades, a efectes
d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars termes als dels òrgans
obligatoris de l’Ajuntament.
-COMISSIÓ DE SEGURETAT CORPORATIVA
Delegar a favor del funcionari d’aquest Ajuntament, Vicenç Estanyol Bardera, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General a la Comissió
de Seguretat Corporativa, per exercir totes i cadascuna de les competències que
correspon a aquest secretari en aquella Comissió.
En l’exercici d’aquesta delegació, el secretari delegat de la Comissió de Seguretat
Corporativa haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop
aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i pel secretari
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delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars
termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR DE GIRONA
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Delegar a favor del funcionari d’aquest Ajuntament, Lluís Pau i Gratacós, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General a la Comissió
del Nomenclàtor de Girona, per exercir totes i cadascuna de les competències que
correspon a aquest secretari en aquella Comissió.
En l’exercici d’aquesta delegació, el secretari delegat de la Comissió del Nomenclàtor
de Girona haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop
aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i pel secretari
delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars
termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-FORMALITZACIÓ DELS MATRIMONIS
Delegar a favor del funcionari d’aquest Ajuntament, Vicenç Estanyol Bardera, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General per a la fe
pública de la formalització de matrimonis autoritzats per l’Alcalde-President de la
Corporació o regidors delegats.
En l’exercici d’aquesta delegació, el secretari delegat haurà donar fe pública en les
actes de formalització de matrimonis autoritzats que hauran de ser signades pel
President/a i pel secretari delegat.
-COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL
Delegar a favor del funcionari d’aquest Ajuntament, Josep Pujades Sánchez, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General a la Comissió
Municipal de Protecció Civil, per exercir totes i cadascuna de les competències que
correspon a aquest secretari en aquella Comissió.
En l’exercici d’aquesta delegació, el secretari delegat de la Comissió Municipal de
Protecció Civil haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop
aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i pel secretari
delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars
termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Esther Manubens Julia, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General al Consell
Municipal d’Educació, per exercir totes i cadascuna de les competències que
correspon a aquest secretari en aquell Consell.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada del Consell Municipal
d’Educació haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop
aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i pel secretari
delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars
termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Esther Portella Serra, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General al Consell
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Municipal de l’Esport, per exercir totes i cadascuna de les competències que correspon
a aquest secretari en aquell Consell.
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En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada del Consell Municipal de
l’Esport haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop
aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i per la
secretària delegada, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat,
en similars termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL D’EDUCACIÓ
MUSICAL
Delegar a favor del funcionari d’aquest Ajuntament, Vicenç Estanyol Bardera, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General al Consell
Rector de l’Organisme Autònom Local d’Educació Musical, per exercir totes i
cadascuna de les competències que correspon a aquest secretari en aquell Consell.
En l’exercici d’aquesta delegació, el secretari delegat del Consell Rector de
l’Organisme Autònom Local d’Educació Musical haurà d’elaborar les actes de les
sessions que tinguin lloc, que un cop aprovades a la sessió següent, hauran de ser
signades pel President/a i pel secretari delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un
llibre oficial de tot el mandat, en similars termes als dels òrgans obligatoris de
l’Ajuntament.
-JUNTA GENERAL DEL CONSORCI CENTRE D’ACOLLIMENT I SERVEIS
SOCIALS
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Sílvia Artau Plenacosta, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General a la Junta
General del Consorci del Centre d’Acolliment i Serveis Socials, per exercir totes i
cadascuna de les competències que correspon a aquest secretari en aquella Junta.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada de la Junta General del
Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials haurà d’elaborar les actes de les
sessions que tinguin lloc, que un cop aprovades a la sessió següent, hauran de ser
signades pel President/a i per la secretària delegada, i guardades, a efectes d’elaborar
un llibre oficial de tot el mandat, en similars termes als dels òrgans obligatoris de
l’Ajuntament.
-PATRONAT DE LA FUNDACIÓ RAFEL MASÓ
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Marta Llorens Ferrer, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General en aquest
Patronat, per exercir totes i cadascuna de les competències que correspon a aquest
secretari en aquell Patronat.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada del Patronat de la Fundació
Rafel Masó haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop
aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i per la
secretària delegada, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat,
en similars termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-PATRONAT DE LA FUNDACIÓ AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Marta Llorens Ferrer, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General en aquest
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Patronat, per exercir totes i cadascuna de les competències que correspon a aquest
secretari en aquell Patronat.

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 3726440 9WKQW-UDMJ9-D7CG4 59A5171AE050AE115B9E141E5063CE53C29364B2 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
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En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada del Patronat de la Fundació
Auditori Palau de Congressos haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin
lloc, que un cop aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel
President/a i pel secretari delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de
tot el mandat, en similars termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MUSEU DEL CINEMA-COL·LECCIÓ TOMÁS
MALLOL
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Marta Llorens Ferrer, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General en aquest
Patronat, per exercir totes i cadascuna de les competències que correspon a aquest
secretari en aquell Patronat.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada del Patronat de la Fundació
Museu del Cinema Col·lecció Tomàs Mallol haurà d’elaborar les actes de les sessions
que tinguin lloc, que un cop aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel
President/a i pel secretari delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de
tot el mandat, en similars termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-PATRONAT DE LA FUNDACIÓ JOAN BRUGUERA
Delegar a favor del funcionari d’aquest Ajuntament, Joan Vila Güell, les atribucions i
competències inherents al meu càrrec de Secretari General en aquest Patronat, per
exercir totes i cadascuna de les competències que correspon a aquest secretari en
aquell Patronat.
En l’exercici d’aquesta delegació, el secretari delegat del Patronat de la Fundació Joan
Bruguera haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop
aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i pel secretari
delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars
termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-COMISSIÓ COORDINADORA TÈCNICA
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Rosa Boschdemont Torrent,
les atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General de la
Comissió de Coordinació Tècnica, per exercir totes i cadascuna de les competències
que correspon a aquest secretari en aquesta comissió.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada de la Comissió de
Coordinació Tècnica haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un
cop aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i per la
secretària delegada, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat,
en similars termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
-INCIATIVES I PROJECTES MUNICIPALS, SA
Delegar a favor del funcionari d’aquest Ajuntament, Vicenç Estanyol Bardera, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General de la Societat
Iniciatives i Projectes Municipals, SA, per exercir totes i cadascuna de les
competències que correspon a aquest secretari en aquella Societat.
En l’exercici d’aquesta delegació, el secretari delegat de la Societat Iniciatives i
Projectes, SA haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop
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aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i pel secretari
delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars
termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 3726440 9WKQW-UDMJ9-D7CG4 59A5171AE050AE115B9E141E5063CE53C29364B2 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

-TAULA MUNICIPAL DEL CANVI CLIMÀTIC
Delegar a favor del funcionari d’aquest Ajuntament, Jordi Figueras Bosch, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General en la Taula
Municipal del Canvi Climàtic per exercir totes i cadascuna de les competències que
correspon a aquest secretari en aquella Taula.
En l’exercici d’aquesta delegació, el secretari delegat de la Taula Municipal del Canvi
Climàtic haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop
aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i pel secretari
delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars
termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
- CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ DE GIRONA
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Montserrat Planella Aluart, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General en el Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona per exercir totes i cadascuna de les
competències que correspon a aquest secretari en aquell Consell.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació de Girona haurà d’elaborar les actes de les sessions que
tinguin lloc, que un cop aprovades a la sessió següent, hauran de ser signades pel
President/a i per la secretària delegada, i guardades, a efectes d’elaborar un llibre
oficial de tot el mandat, en similars termes als dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
- TAULA DE SOSTENIBILITAT
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Anna Comas Soler, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General en la Taula de
Sostenibilitat per exercir totes i cadascuna de les competències que correspon a
aquest secretari en aquell Consell.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada de la Taula de Sostenibilitat
haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop aprovades a la
sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i per la secretària delegada, i
guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars termes als
dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
- TAULA DE SALUT MENTAL
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Anna Comas Soler, les
atribucions i competències inherents al meu càrrec de Secretari General en la Taula de
Salut Mental per exercir totes i cadascuna de les competències que correspon a
aquesta secretària en aquella Taula.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada de la Taula de Salut Mental
haurà d’elaborar les actes de les sessions que tinguin lloc, que un cop aprovades a la
sessió següent, hauran de ser signades pel President/a i per la secretària delegada, i
guardades, a efectes d’elaborar un llibre oficial de tot el mandat, en similars termes als
dels òrgans obligatoris de l’Ajuntament.
B) DELEGACIONS PARCIALS DE COMPETÈNCIES
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De conformitat amb el que disposa l’art. 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, delegar a favor dels funcionaris i funcionàries que a
continuació es relacionen, les competències relatives al control i emissió dels informes
jurídics dels expedients sotmesos a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència i accès a la informació i bon govern de Catalunya.

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 3726440 9WKQW-UDMJ9-D7CG4 59A5171AE050AE115B9E141E5063CE53C29364B2 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

Aquesta delegació es circumscriu als expedients tramitats per les àrees i departaments
següents:
FUNCIONARI/A

DEPARTAMENT

ÀMBIT DE DELEGACIÓ

Joana Mendieta Bosch

Urbanisme

Eva Sellabona Esteve

Urbanisme

Planejament. Gestió
Urbanística i Obres
Públiques.
Intervenció i Disciplina
Urbanística.

Marta Llorens Ferrer

Serveis Jurídics

Cultura i Mobilitat

Vicenç Estanyol Bardera

Serveis Jurídics

Roser Pararols Vidal

Serveis Jurídics

Educació i Esports
Alcaldia (excepte
coordinació àrees i gabinet
alcaldia)
Sostenibilitat

Sílvia Artau Plenacosta

Serveis Jurídics

Oleguer Prat Andreu

Serveis Jurídics

Igualtat, Drets Socials i
Habitatge i Seguretat
Promoció Econòmica,
Desenvolupament Local,
Turisme i Ocupació

- COMISSIONS INFORMATIVES DE CULTURA, URBANISME, ACTIVITATS,
MOBILITAT I VIA PÚBLICA
Delegar a favor de la funcionària d’aquest Ajuntament, Marta Llorens Ferrer, la fe
pública i aixecament d’acta en les Comissions Informatives de Cultura, Urbanisme,
Mobilitat i Via Pública.
En l’exercici d’aquesta delegació, la secretària delegada haurà d’elaborar les actes de
les sessions que tinguin lloc, que un cop aprovades a la sessió següent, hauran de ser
signades pel President/a i per la secretària delegada, i guardades, a efectes d’elaborar
un llibre oficial de tot el mandat.
- COMISSIÓ INFORMATIVA D’EDUCACIÓ I ESPORTS
Delegar a favor del funcionari d’aquest Ajuntament, Vicenç Estanyol Bardera, la fe
pública i aixecament d’acta en la Comissió Informativa d’Educació i Esports.
En l’exercici d’aquesta delegació, el secretari delegat haurà d’elaborar les actes de les
sessions que tinguin lloc, que un cop aprovades a la sessió següent, hauran de ser
signades pel President/a i pel secretari delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un
llibre oficial de tot el mandat.
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SIGNAT

- COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT
LOCAL, TURISME

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
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Delegar a favor del funcionari d’aquest Ajuntament, Oleguer Prat Andreu, la fe
pública i aixecament d’acta en les Comissions Informativa de Promició Econòmica,
Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació.
En l’exercici d’aquesta delegació, el secretari delegat haurà d’elaborar les actes de les
sessions que tinguin lloc, que un cop aprovades a la sessió següent, hauran de ser
signades pel President/a i pel secretari delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un
llibre oficial de tot el mandat.
- COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT,
PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I COOPERACIÓ

MEDI

AMBIENT,

Delegar a favor del funcionari d’aquest Ajuntament, Roser Pararols Vidal, la fe
pública i aixecament d’acta en les Comissions Informativa de Sostenibilitat, Medi
Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació.
En l’exercici d’aquesta delegació, el secretari delegat haurà d’elaborar les actes de les
sessions que tinguin lloc, que un cop aprovades a la sessió següent, hauran de ser
signades pel President/a i pel secretari delegat, i guardades, a efectes d’elaborar un
llibre oficial de tot el mandat.
C) DELGACIONS DE SIGNATURA
De conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic efectuar una delegació de signatura a favor dels
funcionaris/ries que a continuació es relacionen, en relació així mateix als documents
que a continuació s’especifiquen:
ÀREA D’ALCALDIA
-Sr. Joan Boadas Raset
L’emissió de certificats sobre documentació històrica de més de 30 anys que estigui
custodiada a l’Arxiu Municipal de Girona.
- Sr. Vicenç Estanyol Bardera
Signatura dels comunicats externs emesos per l’Àrea d’Alcaldia.
ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
-Srs i Sres. Narcís Casassa Font i Dolors López Vegas
Indistintament la signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els
ciutadans i interessats en expedients tramitats en matèria de Cultura de la Corporació.
- Sra. Marta Llorens Ferrer
Signatura dels comunicats externs emesos per l’Àrea de Cultura
-Sres Esther Manubens Julia i Carme Sánchez Nonell
Indistintament la signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els
ciutadans i interessats en expedients tramitats en matèria d’Educació de la Corporació.
-Sra. Esther Portella Serra

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Annex Resolució: AN - REFOSA DELEGACIONS
SECRETARI GENERAL

DOC_ID: 6868112
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 9WKQW-UDMJ9-D7CG4
Data d'emissió: 18 de octubre de 2018 a les 14:26:56
Pàgina 10 de 13

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 15/10/2018 14:52
2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 16/10/2018 11:15

La signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els ciutadans i
interessats en expedients tramitats en matèria d’Esports de la Corporació.
-Sra. Carme Sánchez Nonell
La signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els ciutadans i
interessats en expedients tramitats en matèria de Joventut de la Corporació.

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
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- Sr. Vicenç Estanyol Bardera
Signatura dels comunicats externs emesos per l’Àrea d’Educació i Esports.
-Sres. Rosa Baena Cuenca, Anna Asensi Gabriel i Teresa Serra Pardas.
La signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els ciutadans i
interessats en expedients tramitats en matèria de Serveis Socials, Habitatge i
Cooperació i Salut i Seguretat en el Treball.
ÀREA D’URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA
-Sra. Joana Mendieta Bosch
La signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els ciutadans i
interessats en expedients tramitats en matèria d’Urbanisme i Activitats de la
Corporació.
La signatura de documents, oficis o comunicacions en resposta a peticions ciutadanes
en matèria d’Urbanisme i Activitats de la Corporació.
-Sra. Ma. Antònia Puig Bañeras
La signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els ciutadans i
interessats en expedients tramitats en matèria de Mobilitat i Via Pública.
- Sra. Marta Llorens Ferrer
Signatura dels comunicats externs emesos per l’Àrea de Mobilitat i Via Pública.
-Sra. Joana Mendieta Bosch i Sra. Eva Sellabona Esteve
Signatura dels comunicats externs emesos per l’Àrea d’Urbanisme i Activitats.
ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR
-Sr. Sebastà Martínez de Trincheria
La signatura dels certificats de béns.
-Sra. Berta Gratacós Cubarsí
La signatura electrònica dels PDFs dels contractes i Plecs de Clàusules
Administratives Particulars signats, utilitzant l’aplicatiu de la signatura electrònica de
l’EACAT amb la finalitat d’adjuntar-los a la tramesa de contractes al Registre Públic de
Contractes de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
-Sra. Anna Matas Roura
La signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els ciutadans i
interessats en expedients tramitats a la Secretaria Administrativa de la Corporació.
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-Srs. i Sres. Glòria Rigau Solé, Maria Isabel Jorge Amores, Lluís Pujol Amich, Sebastià
Martínez de Trincheria, Mariona Micaló Vila, Josep Llinàs del Torrent, Maria Galan
Giró i Raquel Costa Royo
Indistintament la signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els
ciutadans i interessats en expedients tramitats en matèria d’Intervenció, Tresoreria,
Gestió Tributària i Recaptació.

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 3726440 9WKQW-UDMJ9-D7CG4 59A5171AE050AE115B9E141E5063CE53C29364B2 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

-Sres. Rosa Ribot Cubert, M. Àngels Paredes Fontan i Núria Masdemont Ferrer.
Indistintament la signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els
ciutadans i interessats en expedients tramitats en matèria de Recursos Humans.
-Sra. Berta Gratacós Cubarsí
La signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els ciutadans i
interessats en expedients tramitats en matèria de Contractació i Compres.
-Sra. Maria Rosa Mañas Tulsà
La signatura dels documents i certificats expedits a petició d’Organismes Públics i de
particulars interessats, en relació a les dades contingudes al Padró Municipal
d’Habitants.
La signatura de les comunicacions relacionades amb queixes i sol·licituds d’informació
presentades a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana.
La signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els ciutadans i
interessats en l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana i relatius a expedients
Municipal.
La signatura de la documentació relativa a les mediacions previstes en el Decret
98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.
La signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els ciutadans i
interessats en expedients tramitats al Departament d’Estadística de la Corporació.
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
-Sr. Jordi Figueras Bosch
La signatura dels documents d’acolliment temporal d’animals cedits per l’Ajuntament.
- Sres. Carme Johé Carreras, Anna Comas Soler, Neus Roca Rocasalva, Carme
Bagué Casellas
Indistintament la signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els
ciutadans i interessats en expedients tramitats pel Servei de Sostenibilitat.
-Sr. Joan Jou Matamala
La signatura de la compulsa de documents que hagin de presentar els ciutadans i
interès
-Srs. i Sres. Joan Jou Matamala, Irene Alcaide Servià, Vicenç Ramírez Díaz, Josep
Lluís Melús Automuro
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-Indistintament la signatura dels comunicats i oficis tant amb l’Administració de Justícia
com amb d’altres administracions.
-Indistintament els comunicats de tramesa d’informes tècnics, informes simples
d’accidents i altres peritatges tècnics derivats de l’actuació de la Policia Municipal.

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 3726440 9WKQW-UDMJ9-D7CG4 59A5171AE050AE115B9E141E5063CE53C29364B2 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

-Indistintament els certificats i faig constar referents a actuacions policials.
-Indistintament les sol·licituds d’inscripció a activitats formatives externes (Institut de
Seguretat Pública de Catalunya).
-Indistintament les comunicacions, oficis o documents en resposta a queixes i
sol·licituds en matèria de Seguretat Ciutadana i Policia Municipal.
-Indistintament la signatura i compulsa de documents que hagin de presentar els
ciutadans i interessats a la Policia Municipal i relatius a expedients de l’àrea.
-Srs. i Sres. Joan Jou Matamala, Irene Alcaide Servià, Vicenç Ramírez Díaz, Josep
Lluís Melús Automuro i Dolors Gutiérrez González
-Indistintament els comunicats i notificacions de troballes i objectes perduts.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I
OCUPACIÓ
-Sr. Oleguer Prat Andreu
Signatura dels comunicats externs emesos per l’Àrea de Promoció Econòmica,
Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació.
-Sra. Anna Maria Nogué Saderra.
La signatura relativa a la documentació per a la justificació econòmica i tècnica dels
programes de subvencions atorgats pel Servei d’Ocupació, Empresa i Comerç.
D) VIGÈNCIA DE TOTES LES DELEGACIONS
Aquestes delegacions deixen sense efecte qualsevol altra delegació efectuada
per aquest Secretari amb anterioritat, i seran efectives de forma immediata i amb
caràcter indefinit, un cop aprovades per l’Alcaldessa de la Corporació mitjançant la
corresponent resolució, sens perjudici de la potestat de revocació de la delegació per
part d’aquesta secretaria seguint el mateix procediment.
Així mateix restarà sense efecte en el cas de cessament d’aquest secretari del lloc de
treball de la secretaria de l’Ajuntament de Girona.
E) ABSÈNCIA DE LA FUNCIONARIS/ES DELEGATS/ADES
En cas d’absència dels funcionaris/ries delegats les competències i signatura
delegades seran assumida directament per aquest secretari.
F) CONSTÀNCIA DE LES DELEGACIONS
De conformitat amb el que disposen els arts. 9 i 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
Règim Jurídic del Sector Públic, en els documents signats pels funcionaris receptors
de les delegacions, s’haurà de fer constar, en el peu de firma de cada document, la
circumstància de què aquest es signa per delegació de conformitat amb la següent
fórmula:

SIGNAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Annex Resolució: AN - REFOSA DELEGACIONS
SECRETARI GENERAL

DOC_ID: 6868112
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 9WKQW-UDMJ9-D7CG4
Data d'emissió: 18 de octubre de 2018 a les 14:26:56
Pàgina 13 de 13

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 15/10/2018 14:52
2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 16/10/2018 11:15

Delegació d’atribucions:

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 3726440 9WKQW-UDMJ9-D7CG4 59A5171AE050AE115B9E141E5063CE53C29364B2 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

El Secretari General
p.d.
El funcionari/a…..
Els certificats també s’haurà de fer constar aquesta circumstància al encapçalament
del document mitjançant la següent fórmula:
“(Noms i Cognoms) (càrrec) de conformitat amb la delegació efectuada pel Secretari
General de la Corporació, aprovada mitjançant Decret d’Alcaldia Núm. XXX
CERTIFICO...”

SIGNAT

