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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2019015583

Primer.- Atès que amb data 1 de juliol de 2019 es va emetre resolució per part de
l'Alcaldessa de la Corporació resolució establint la nova organització municipal ( Decret
2019014438 ) i en la mateixa data es va emetre resolució per l'Alcaldessa de la
Corporació resolució establint el règim de delegació de competències a favor dels
membres integrants de l'equip de govern municipal ( Decret 2019014446 ).
Segon.- Atès que per raons d'agilitat, eficiència i eficàcia en l'actuació municipal, i
tenint en compte l'àmbit funcional de delegació en cadascun dels regidors/ores
integrants de l'equip de govern, es considera necessari procedir a la delegació de la
signatura de determinats convenis, actes i documents per aquesta Alcaldia.
FONAMENTS JURIDICS
Primer.- Atès el que disposa l'art. 12 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, en matèria de delació de signatura.
Vist els anteriors antecedents I fonaments jurídics,
DECRETO
Primer.- APROVAR d'acord amb allò que estableix l'article 12 de la Llei 40/2015 la
delegació de la firma dels documents que a continuació es detallen:
REGIDORA
Maria Àngels Planas i Crous
MATÈRIA
Hisenda i Règim Interior
CONVENIS, ACTES I DOCUMENTS
- Convenis de cololaboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades.
- Contractes personal laboral de l'Ajuntament
-Actes presses de possessió funcionaris
- Actes d'ocupació i preu just derivades d'expropiacions de bens i drets
- Vist-i-plau de certificats de bens
- Vist-i-plau dels certificats d'altes i baixes d'activitats econòmiques
-Vist-i-plau dels certificats de dades pressupostàries, comptables i de gestió econòmica
i financera en general.
- Vist-i-plau dels certificats d'empadronament
-Vist-i-plau de certificacions en matèria de situacions administratives i de serveis
prestats
REGIDOR
Lluís Martí i Arderiu
MATÈRIA
Urbanisme i Activitats
CONVENIS, ACTES I DOCUMENTS
- Convenis de cololaboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades
-Convenis urbanístics de planejament i gestió urbanística
- Convenis de cessió de terrenys destinats a vials o qualsevol altres sistema de
comunicació per a l'adquisició de la condició de solar - art.44.2 del TRLUC- Vist-i-plau dels certificats de qualificació urbanística, d'obra nova i antiguitat i de
compatibilitat urbanística.
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REGIDOR
Carles Ribas i Gironès
MATÈRIA
Cultura, dinamització del territori i joventut.
CONVENIS, ACTES I DOCUMENTS
- Convenis de cololaboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades.
REGIDORA
Glòria Plana i Yanés
MATÈRIA
Promoció econòmica
CONVENIS, ACTES I DOCUMENTS
- Convenis de cololaboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades.
REGIDOR
Martí Terés i Bonet
MATÈRIA
Medi ambient i participació
CONVENIS, ACTES I DOCUMENTS
- Convenis de cololaboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades
- Títols concessionals funeraris
REGIDORA
Núria Pí Méndez
MATÈRIA
Drets socials i cooperació
CONVENIS, ACTES I DOCUMENTS
- Convenis de cololaboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades
REGIDORA
Marta Sureda Xifré
MATÈRIA
Mobilitat i via pública
CONVENIS, ACTES I DOCUMENTS
- Convenis de cololaboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades
REGIDORA
Eva Palau i Gil
MATÈRIA
Educació, Esports, Salut i Seguretat en el treball
CONVENIS, ACTES I DOCUMENTS
- Convenis de cololaboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades
Segon.- Les delegacions de signatura s'hauran d'exercitar en els termes i dins dels
límits d'aquesta resolució, no sent susceptibles de ser delegades a favor d'un tercer.
Els actes que es firmin per delegació, s'entendran signats per aquesta Alcaldia com a
titular de la competència originària, per la qual cosa al peu d'aquests escrits es farà
constar :
P.D. de signatura segons decret núm....
El/La .....
Signat :.....
Tercer.- Aquesta delegació de conformitat amb el que disposa l'art. 12 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, no requereix publicació, tindrà efectes des de el dia següent a
la data d'aquest Decret, amb caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat
d'advocació d'aquesta Alcaldia.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució als funcionaris afectats, entenent-se
acceptada aquesta delegació de signatura de forma tàcita, si en el termini de 24 hores
següents no es manifesta res en contra o es fa us de la delegació.
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Cinquè.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de
transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els
arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de Catalunya.

Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a la revisió tècnica en data 12 de juliol de 2019
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
desembre de 2013.
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