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DECRET DE L’ALALDIA NÚM. 2019016004
Girona, a data de la seva signatura electrònica
ANTECEDENTS
Primer.- Atès que amb data 1 de juliol de 2019 es va emetre resolució per l’Alcaldia de
la Corporació establint la nova organització municipal en diferents àrees i resulta
necessari procedir a la rectificació de l’esmentada resolució.
FONAMENTS JURIDICS
Primer.- Atès que a l'empara del que disposa l'art.21.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de
Bases de Règim Local, és competència de l'Alcaldia de la Corporació la direcció del
govern i l'Administració municipal, i fent ús de les esmentades competències i en
l'exercici de la potestat d'autoorganització es considera adient per aquesta Alcaldia
procedir a reestructurar les diferents àrees que composen la Corporació Municipal i
determinar l'àmbit material de les mateixes.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
RESOLC
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE la resolució núm. 2019014438 emesa amb data 1
de juliol de 2019 establint la nova organització municipal.
Segon.- APROVAR la nova organització política de la Corporació municipal en quant a
la determinació de les diferents àrees i subàrees en les que s'estructura la Corporació
municipal, àmbit funcional de la mateixa i tinents/tes d'Alcalde i regidors/ores adscrits a
cadascuna de les mateixes:
1.- AREA D'ALCALDIA
Presidència : Sra. Marta Madrenas i Mir ( Alcaldessa-Presidenta )
1.1 SUBÀREA D’ALCALDIA
ÀMBIT FUNCIONAL :
1.1.1 ALCALDIA
A) ALCALDIA
Normativa reguladora:
-

Secció 5a del capítol 3r del Reglament orgànic municipal (ROM)
Llei 24/2009, de 23 de desembre, del síndic de greuges
Llei 35/49. de 23 de desembre
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Art. 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
Art. 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local
Llei 29/2005, de 29 de desembre, de publicitat i comunicació institucional i Llei
18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional
Art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
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Coordinació d'àrees
Gabinet de l'Alcaldia
Relacions institucionals i protocol
Agermanaments i relacions exteriors
Oficina del Defensor de la Ciutadania
Matrimonis civils
Oficina de Comunicació, Documentació i Màrqueting
Gestió Documental, Arxius i Publicacions
B) UNITAT MUNICIPAL D’ANÀLISI TERRITORIAL (UMAT), CIUTAT INTEL·LIGENT I
RELACIONS EXTERIORS
Normativa reguladora:
-

Art. 40 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de al comunicació audiovisual
i art. 32, 33 i 34 de la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya
Art. 25.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut
Cartogràfic de Catalunya

Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Gabinet d'Estudis Socials i Europeus
Ciutat Intel·ligent i Smart City
C) ARXIU
Manteniment de les instal·lacions
Pla de seguretat
Administració del Servei
Coordinació interdepartamental
Gestió de serveis bàsics
Gestió de serveis específics
Formació interna
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Polítiques i directrius
Sistema de descripció
Arxius i nous usuaris
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Accés multilingüe
Incidents 1O. Arxivem el moment
Descripció, normalització de la descripció de l'Arxiu Administratiu
Arxiu Digital Segur
Gestió de l'expedient digital
Registre General d'Expedients
Sistema de classificació
Sistema de Gestió de Documents
Ciutadania i accés a la informació
Gestió de documents d'organismes vinculats
Preservació de registres en bases de dades
Open Data
Tractament de documentació. Accions transversals en la gestió de fons custodiats a
l'Arxiu Històric
Arxiu Històric. Fons Ajuntament de Girona. Intervencions arxivístiques puntuals
Arxiu Històric. Tractament de documentació. Fons Ajuntament de Girona. Sèries de
Correspondència, manuals d'Acords, documentació econòmica i de patrimoni i
documentació gràfica
Arxiu Històric. Tractament de documentació. Co·lecció Ajuntament de Girona.
Documentació textual
Arxiu Històric. Tractament de documentació. Fons personals, d'entitats, patrimonials i
d'empreses
Projectes cooperatius
Biblioteca Especialitzada de l'Arxiu Municipal
Divulgació i comunicació pública
Participació en organismes internacionals
Comunicació
Participació en actes públics
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D) CENTRE DE RECERCA I DIFUSIO DE LA IMATGE
Gestió de serveis específics
Tractament de documentació. Accions transversals en la gestió de fons
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Tractament de documentació. Fons Ajuntament de Girona
Tractament de documentació. Fons personals, d'entitats, patrimonials i d'empreses
Projectes cooperatius
Divulgació i comunicació pública
Participació en organismes professionals
E) SERVEI MUNICIPAL DE PUBLICACIONS
Edició de publicacions pròpies
Coedicions
Col·laboracions a l'edició
Distribució de publicacions
Manteniment del catàleg i gestió de l'ISBN i del Dipòsit Legal
Gestió dels Estocs
Aprovació del preu públic de les publicacions
F) PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Comissió de Seguretat Corporativa
Auditories biennals
Auditories APDCAT
Gestió de fitxers
Organismes vinculats a l'Ajuntament
Cancelació i bloqueig de dades
Gestió de violacions de seguretat
Adequació al Reglament General de Protecció de dades
1.1.2 SEGURETAT CIUTADANA
A) SEGURETAT CIUTADANA
Normativa reguladora:
Llei 4/2015 de 30 de març de protecció de la seguretat ciutadana
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Reglament d'Armes
Llei 4/1997 de videovigilància i Decret 134/1999
Llei 4/1997 de videovigilància i Decret 134/1999
- Instrucció i resolució d’expedients sancionadors per infracció de la Llei 4/2015
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- Llicències per a la tinença i ús d'armes d'aire comprimit 4a categoría
- Videovigilància
- Expedients de mediació en conflictes ciutadans
B) PREFECTURA DE LA POLICIA MUNICIPAL
- Control d'armes
- Planificació de serveis de la Policia Municipal
Normativa reguladora:
Llei 16/1991 de Policies Locals i Decret d'Armament de les Policies Locals 219/1996
Llei 16/1991 de Policies Locals
C) TRÀNSIT
- Acompanyament de transports especials al casc urbà
Normativa reguladora:
Llei de bases sobre trànsit, circulació de vehicles i motor i seguretat vial 18/1989
D) ALTRES FUNCIONS DE POLICIA I SEGURETAT
Normativa reguladora:
Llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya i article 11.m) de la Llei 16/1991 de Policies
Locals
Article 11.m) de la Llei 16/1991 de Policies Locals
Llei 16/1991 de Policies Locals (art. 11.m)
- Registre, custòdia, lliurament i destruccfió/donació d'objectes perduts
E) COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA
Normativa reguladora:
Llei 40/2015
- Convenis de col·laboració/cooperación (GENERAL)
- Informacions i certificats muncipals d'actuacions policials (GENERAL)
- Peticions interadministratives d'informació (GENERAL)
F) POLICIA JUDICIAL
Normativa reguladora:
Llei 16/1991 de Policies Locals (art. 12)
- Requeriments de l'Administració de justicia
G) PROTECCIÓ CIVIL
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Normativa reguladora:
Llei 4/1997 de Protecció Civil i art. 15 de la Llei 26/2010
- Plans d'Autoprotecció de competència municipal
- Plans d'Emergència 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.
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1.1.3) COORDINACIÓ EMPRESES DE SERVEIS
Normativa reguladora:
-

Art. 33 llei 16/2017 del canvi climàtic
Article 25 i 26 LBRL 7/1985 (art. 1.8 LRSAL i 66 LMRLC)
Article 25 i 26 LBRL 7/1985 ; DL 3/2003 text refòs en matèria d'aigües
Article 25 i 26 LBRL 7/1985 ; DL 1/2009

COORDINACIÓ EMPRESES DE SERVEIS
-

Finalització, estudi i preparació de la forma de gestió dels serveis relacionats
amb el cicle integral de l’aigua, residus i cementiri.

1.2 SUBÀREA DE DRETS SOCIALS I COOPERACIÓ
1.2.1 DRETS SOCIALS I COOPERACIÓ
A) SERVEIS SOCIALS BÀSICS
Normativa reguladora:
Art. 67 DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el TR de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya
Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials
Art. 29 Llei 39/2006, de14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència.
- Serveis Bàsics d’Atenció Social
- Atendre i informar sobre recursos i prestacions en relació als àmbits d'exclusió:
econòmic, residencial, ciutadà/administratiu, formatiu, relacional, salut i laboral.
- Atendre i intervenir en clau socioeducativa: acollida, diagnòstic i tractament.
-Gestionar i derivar a recursos i prestacions pròpies i d'altres administracions:
- Ajuts econòmics
- Ajuts d'urgència (propis)
- Ajuts d'urgència habitacional (propis)
- Ajuts de medicaments (propis)
- Ajuts de menjador (propis)
- Accés a l'Habitatge
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- Tràmits d'estrangeria
- Escolarització i formació i lleure
- Alimentació
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- Accés al món laboral
-Disseny, dinamització i gestió d'accions i projectes grupals per a la millora de
competències relacionals (parentals, autonomia, )
- Serveis d’Atenció a les persones amb dependència:
- Servei d’ajuda a domicili
- Servei de tecnologies de suport i cura: Teleassistència
- Serveis d'intervenció sòcioeducativa per a infants i adolescents (SIS):
- Atendre tots els infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies
- Servei diürn d'atenció socioeducativa (Centres Oberts)
- Servei d'atenció a joves (Espais Joves)
- Programa Educadors de Carrer (itineraris 16-18)
- Serveis d’Atenció Docimiliària:
- Servei d’ajuda a domicili
- Servei de tecnologies de suport i cura: Teleassistència
- Servei d’assessorament tècnic d’atenció social
- Serveis residencials d’estada limitada:
- Consorci d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa
- Pisos inclusió
- Programa Housing First
- Programa d'intervenció al carrer
- Centre de Dia (servei bàsics: alimentació, dutxa, consigna i rentadora)
- Serveis de Menjador Social:
- Menjador social La Sopa
- Serveis de menjador per a la gent gran
- Servei de càtering
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- Centre de Distribució d’Aliments:
- Facilitar l'accés a l'alimentació bàsiques de les persones en risc d'exclusió social
B) SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS

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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Normativa reguladora:
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials
Art. 98 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència
Art. 64 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista
Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les
persones en risc d'exclusió residencial
Llei 24/2015 juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de
l'habitatge i la pobresa energètica
- EAIA (Equip d'atenció a la infància i l'adolescència):
- Servei d’atenció a la infància i l’adolescència i a les seves famílies
- Valoració, actuació i atenció d’infants en risc de desemparament o en situació de
desemparament
- Seguiment i el tractament de les seves famílies
- Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD):
- Informar i atendre, assessorar i acompanyar les dones, especialment les que
pateixen situacions de violència masclista
- Atendre els fills i filles de les dones que pateixen violència masclista
- Equip d'Intervenció en violència de gènere
- Oficina Municipal d'Habitatge
- Promoure l’accés a l’habitatge de la població en general, i especialment per aquelles
persones que es troben en risc d’exclusió residencialde pisos municipals.
- Promoure el manteniment i la rehabilitació dels habitatges del parc .
- Prestacions socials per el pagament de lloguer .
- Prestacions econòmiques d’especial urgència .
- Gestió de diferents modalitats d’accés a l’habitatge.
- Habitatge de protecció oficial
- Borsa de mediació per al lloguer social
- Habitatges d'inclusió
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- Habitatges de la mesa d'emergències
- Intermediació pel dret a l’habitatge
- Servei de mediació en habitatge
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- Transport adaptat
- Ajudes tècniques
C) SERVEIS PER A LA COHESIÓ SOCIAL I LA INCLUSIÓ
Normativa reguladora:
Art. 66 Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
Art. 17 Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials
Art. 21 Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya
LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
Art. 54 de la Llei 12/2007, d’1 d’octubre de Serveis Socials
- Xarxa de Centres Cívics
- Contribuir a la cohesió social i a la promoció de col·lectius i individus, mitjançant la
participació, la cultura i el capital social
- Dirigir i gestionar els centres cívics
- Desenvolupar programes, programacions, projectes i serveis d’interès col·lectiu i
comunitari.
- Dinamització i suport en equipaments veïnals (espais cívics i locals socials).
- Suport a actes comunitaris als barris.
- Donar suport a associacions i/o entitats que fomenten i organitzen activitats als
barris.
- Fomentar, promocionar i recolzar la participació de la gent gran en programes
d’activitats i serveis adreçats a gent gran dels barris.
- Programes de Desenvolupament Comunitari (PDC) I Programes d'Accio comunitària
Integral (PACI)
- Crear estratègies d'intervenció social i territorial mitjançant processos participatius.
- Servei d'Acollida, Immigració i Ciutadania
- Oferir a les persones immigrades un servei social especialitzat de primera acollida
per garantir la seva autonomia i inclusió social.
- Polítiques d'Inclusió Social
Dinamització del Consell de Cohesió i Serveis Socials
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Desenvolupar el Pla Local d'Inclusió (PLIS)
- Polítiques d’Igualtat de Gènere
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D) COOPERACIÓ
- Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions en
materia de cooperación.
1.2.2 ) SALUT
-

Article 22, 25 LBRL 7/1985

PROMOCIÓ DE LA SALUT
-

-

Planificació, direcció, gestió de la promoció de la salut a nivell local i
coordinació de les polítiques municipals de salut pública a través del Pla Local
de Salut.
Presidència i direcció de la secretaria tècnica dels consells municipals de
participació en materìa de salut.

Ens adscrits a la subàrea de drets socials i cooperació en funció del seu àmbit
funcional : Consorci centre d’acolliment i serveis socials “ La Sopa “, Iniciatives i
Projectes municipals, S.A. i Vivendes de Girona, S.A.
2.- ÀREA TERRITORI
Presidència : Sr. Lluís Martí Arderiu
2.1 SUBÀREA DE MEDI AMBIENT
ÀMBIT FUNCIONAL :
2.1.1 MEDI AMBIENT
A) SOSTENIBILITAT
Normativa reguladora:
-

Art. 33 llei 16/2017 del canvi climàtic
Article 25 i 26 LBRL 7/1985 (art. 1.8 LRSAL i 66 LMRLC)
Article 25 i 26 LBRL 7/1985 ; DL 3/2003 text refòs en matèria d'aigües
Article 25 i 26 LBRL 7/1985 ; DL 1/2009

QUALITAT AMBIENTAL
-

Planificació, direcció, gestió i coordinació de les polítiques de sostenibilitat i
medi ambient, incloses les de netaja viària i recollida, tractament i gestió dels
residus municipals, l'abastament de l'aigua potable, el clavegueram, els parcs i
jardins, la salut ambiental i la protecció del medi.

-

Presidència i direcció de la secretaria tècnica dels consells municipals de
participació en materìa de sostenibilitat.
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QUALITAT AMBIENTAL/SERVEIS URBANS
-
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-

Planificació, direcció, gestió i coordinació de les campanyes d'educació i
sensibilització ambiental
La coordinació i planificació de les polítiques d'estalvi i eficiència energètica, i
relatives a la lluita conta el canvi climàtic

SERVEIS URBANS
-

-

-

Planificació, direcció, gestió i coordinació dels cementiris municipals i les
competències de policia mortuoria i de serveis funerais, incloses la direcció de
la brigada municipal de cementiris i la concessió i denegació e concessions de
nínxols i sepultres i la expedició dels corresponents títols.
Planificació, direcció, gestió i coordinació de la neteja viària; i recollida,
tractament i gestió dels residus municipals, inclòs el control i supervisió de
concessions i empreses públiques municipals dins de l'àmbit
Planificació, direcció, gestió i coordinació dels lavabos públics que es troben a
la via pública.

SERVEIS URBANS (SECCIÓ CICLE DE L’AIGUA)
-

-

Planificació, direcció, gestió i coordinació de les polítiques de d'abastament
d'aigua potable i gestió del clavegueram, inclòs el control i supervisió de les
concessiosn i empreses públiques municipals relacionades amb l'àmbit
Gestió, direcció i control de realització de les obres ordinaries municipals dins
de l'àmbit de la sostenibilitat i protecció del medi que no superin els imports que
corresponen al procediment obert simplificat abreujat.

B) PARCS I JARDINS. PROTECCIÓ DEL MEDI
-

Article 25 i 26 LBRL 7/1985 DL 2/2008 llei de protecció dels animals
Article 9 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica
Llei 6/2001 de protecció del medi nocturn

PAISATGE I BIODIVERSITAT
-

-

Planificació, direcció, gestió i coordinació dels parcs i jardins, i els sistemes
naturals, de titularitat pública municipal , inclòs el control i supervisió de les
concessions, contractes de servei, brigades i empreses públiques municipals
relacionades amb l'àmbit
Registrar les sol·licituds de crema controlada

C) QUALITAT AMBIENTAL I PROTECCIÓ DE LA SALUT (SALUBRITAT)
QUALITAT AMBIENTAL I PROTECCIÓ DE LA SALUT
-

Planificació, direcció, gestió i coordinació de les polítiques municipals de control
d'animals de compayia.
Registre i manteniment dels cens d'animals de compañía
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Gestionar i coordinar el programa de colònies de gats de carrer i el seu registre
de persones voluntàries
Planificació, direcció, gestió i coordinació de les polítiques de protecció davant
el soroll ambiental, la contaminació atmosfèrica i la contaminació lluminosa.
Gestió de les xarxes o campanyes de mesura del soroll ambiental, la
contaminació lluminosa i la atmosfèrica.
Redactar i aprovar els mapes de soroll i de capacitat acústica
Planificació, direcció, gestió i coordinació de les polítiques de protecció de la
salut amb el control de les plagues urbanes.
Planificació, direcció, gestió i coordinació de les polítiques de protecció de la
salut amb el control dela seguretat alimentaria en mercats i establiments de
restauració i comerç alimentari al detall
Planificació, direcció, gestió i coordinació de les polítiques de protecció de la
salut en el control de la salubritat pública inclòs fonts, piscines d'ús públic,
instal·lacions per risc de legionel·losi, i altres.

2.2 SUBÀREA D’URBANISME I ACTIVITATS
ÀMBIT FUNCIONAL :
2.2.1 URBANISME I ACTIVITATS
A) URBANISME
RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL I PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
- Planificació del territori
GESTIÓ URBANISTICA
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
- Gestió urbanística i execució urbanística.
PROJECTES D’URBANITZACIÓ
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
- Redacció, supervisió i aprovació dels Projecte d'urbanització
INTERVENCIÓ EN L’EDIFICACIÓ I L’ÚS DEL SÒL I SUBSÒL I PROTECCIÓ DE LA
LEGALITAT URBANÍSTICA
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Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme.
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Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'Urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Ordenances d'edificació del municipi aprovades definitivament per acord del Ple de
l'Ajuntament el dia 13 d’abril de 2015 (BOP núm.82-29/04/15).
Modificació del Títol I “ De la intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl” de
les ordenances d’edificació municipals, aprovada per acord del Ple de l’Ajuntament el
dia 8 d’octubre de 2018 (BOP núm.209, de 31/10/2018).
- Intervenció en l’edificació.
- Tramitació d’intervenció en l’edificació, per a usos i obres de caràcter provisional
- declaració de ruïna
- Protecció de la legalitat urbanística.
- Ordres d’execució, quedant excloses les tanques vegetals que envaeixen via pública,
arbres privats, plagues i/o discordances entre propietats privades
INSTRUMENTS DE POLITICA DE SÒL I HABITATGE
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals.
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge
Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les
persones en risc d'exclusió residencial
- Col·laboració en la gestió del patrimoni municipal del sol i l'habitatge
PROTECCIÓ, CONSERVACIÓ, INVESTIGACIÓ,
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC PROTEGIT

DIFUSIÓ

I
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Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català
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- Protecció, conservació, investigació, difusió i foment del patrimoni arquitectònic
protegit en el marc de les competències municipals
B) OBRES I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS
OBRES ORDINARIES
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
Administracions Públiques.

del

Procediment

Administratiu

Comú

de

les

- Redacció, supervisió, aprovació i execució de les obres ordinàries.
ENLLUMENAT PÚBLIC
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
Administracions Públiques.

del

Procediment

Administratiu

Comú

de

les

- Gestió de l’enllumenat públic
- Conservació i manteniment de l’enllumenat públic ( preventiu)
- Primers establiments, reformes o grans reparacions d’enllumenat públic
- Assessorament tècnic en obres de primer establiment, reforma o gran reparació de
les obres ordinàries que superen l’estricta competència de l’enllumenat públic
MANTENIMENT EQUIPAMENTS
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals.
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
Administracions Públiques.

del

Procediment

Administratiu

Comú

de

les
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- Reparacions menors ( correctiu) dels equipaments municipals
- Conservació i manteniment ( preventiu) dels equipaments municipals
- Primers establiments, reformes o grans reparacions d’actuacions vinculades al
manteniment d’equipaments
C) ACTIVITATS
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i
activitats recreatives
Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte.
Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica.
Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires
Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
Administracions Públiques.

del

Procediment

Administratiu

Comú

de

les

Ordenança reguladora de les condicions d’instal·lació, funcionament i intervenció de
determinats establiments públics dedicats a la restauració, espectacles i/o activitats
recreatives i les seves terrasses
- Declaracions responsables, comunicacions prèvies i llicències en matèria d’activitats.
- Ocupació de via publica extensiva a una activitat
- Règim sancionador en matèria d'activitats i OVP
- Assessorament tècnic en matèria d’activitats per a projectes de promoció municipal
que tramitin les àrees responsables d’una determinada matèria
INSPECCIÓ I CONTROL D’OBRES I ACTIVITATS
Requeriments d'inspecció i control d’obres subjectes al règim de llicència i de
comunicació prèvia
Requeriments d'inspecció i control d'activitats i la ocupació de la via pública derivada
de les mateixes, que inclou la imposició de les corresponents sancions
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2.3 SUBÀREA DE MOBILITAT I VIA PUBLICA
2.3.1 MOBILITAT I VIA PUBLICA
Normativa reguladora:
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Article 9.6 de la Llei 9/2003, de Mobilitat i Llei 2/2011 d’Economia sostenible , 84.2.h Ll.
Article 84.2 apartat j Llei Orgànica 6/2006
Article 25 LBRL 7/1985 i Article 7 RDL 6/2015 i 84.2.h Llei Orgànica 6/2006
Decret 344/2006, 19 de setembre, de regulació dels EAMG
Article 7.b de RDL 6/2015
Article 5 Llei 13/2014, d'accessibilitat
Article 25 i 26 LBRL 7/1985 i 84.2.h Llei Orgànica 6/2006
Article 7 RDL 6/2015
Article 21 LBRL 7/1985
Article 77 RD 1372/1986, Reglament de bens Entitas locals
Llei 31/1995 i RD 39/1997
Article 7.c de RDL 6/2015
Article 50 Llei 13/2014, d'accessibilitat
A) MOBILITAT
- Pla de mobilitat urbana
Taula de mobilitat, Taula del taxi i altres taules sectorials relacionades amb la mobilitat
Promoció de la mobilitat sostenible, segura, activa i intel.ligent
- Regulació, ordenació i gestió de la via pública en matèria de trànsit
Estudis de mobilitat
Ordenació del trànsit
Estacionament regulat de pagament a la via pública
Revisió aspectes de mobilitat de projectes d'urbanització d'iniciativa municipal
(ordenació i senyalització)
Emissió informes projectes d'Urbanistació externs de desenvolupament del
planejament urbanístic
Revisió d'obres complementàries de llicències d'obres i emissió d'informes

SIGNAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Decret: DE SECRETARIA GENERAL - 2019016004 - Rectificació
resolució (versió 2)

Document: 7817778
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 09RU8-OCLID-0Q197
Data d'emissió: 18 de julio de 2019 a les 14:16:43
Pàgina 17 de 34

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 18/07/2019 10:15
2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 18/07/2019 12:32

Informar els Estudis d'avaluació de mobilitat generades (EAMG) d'implantacions
singulars i figures derivades de planejament establerts per normativa vigent

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 4525643 09RU8-OCLID-0Q197 3B19A349016EAD839502C555C2AABF5AF44EEBBD 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 firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

Regulació de la circulació amb Ordenança i resolucions municipals
Manteniment i gestió de bases de dades de vehicles autoritzats a accedir a zones
restringides. Lliurament d'autoritzacions d'accés, distintius i comandaments d'accionar
pilones de restricció d'accés.
Manteniment i millora de senyalització vertical de codi i marques viàries
Manteniment senyalització indicació (vianants i vehicles)
Carrils bicicleta i millores d'ordenació de circulació (projectes i execució)
Pla local de seguretat viària
Setmana europea de la mobilitat
Afectacions viàries d'actes a la via pública (culturals, esportives ...)
- Pla d'accessibilitat a la via pública
Redacció de projectes en execució pressupost Pla d'accessibilitat, licitació d'obra i
dirección
Direcció d'actuacions previstes del Pla d'accessibilitat amb brigades municipals
Actualitació de les dades del Pla d'accessibilitat
- Transport col.lectiu urbà de viatgers
Transport públic en bus i girocleta: Tasques a nivell estratègic, tàctic i operatiu
Emissió de títols propis de bonificació: BUS 18, BUS25, BUS65, BUS70, Targetes
UdG i bus social
Bicicleta pública
Servei de taxi
- Manteniment de les infraestructures i mobiliari urbà del domini públic en els elements
de mobilitat: Paviments (calçades, voreres..) enllumentat públic, zones de jocs
infantils, senyalització, mobiliari urbà, semàfors i altres elements de regulació del
trànsit) que en cada exercici el pressupost municipal assigni a l'àrea
Manteniment del paviment de les calçades
Manteniment del paviment voreres
Manteniment joc infantils
Manteniment senyalització viària (horitzontal, vertical reglamentària i d'informació,
balisaments)
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Manteniment enllumenat públic correctiu
Manteniment mobiliari urbà: marquesines bus, pals d'informació, Mupis, rellotges
termòmetre, bancs, papereres, baranes, pilons fixes, fonts...
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Manteniment de semàfors
Manteniment de sistemes de restricció d'accés (pilons)
Sistemes de control d'infraccions : cinemòmetres, foto-vermell
Neteja de grafits i adhesius a Façanes i mobiliari urbà
- Tramitació dels expedients sancionadors en matèria de trànsit. (Potestat
sancionadora i resolucions inherents al procediment)
Potestat sancionadora en els expedients sancionadors
Resolució de recursos
Expedients en contra de la taxa d'anul.lació de la denúncia de zona blava i verda
Publicacions al TEU i a la resta de Diaris Oficials
Revocació d'actuacions practicades
Anul·lacions i devolucions de valors
-Tramitació d’expedients patrimonials relacionats amb l’àmbit funcional
Cessió de bicicletes i d’altres bens mobles relacionats amb l’àmbit funcional de la
mobilitat
B) VIA PUBLICA
- Usos comuns especials de caràcter permanent del domini públic urbà següents:
Guals i entrades de vehicles
Reserves d'estacionament
Caixer automàtic
- Usos comuns especials de caràcter temporal del domini públic urbà següents:
Ocupacions vinculades a actes d’edificació i ús del sòl, vol i del subsòl per a la
realització de les obres, com per exemple: la instal·lació de torre grua, muntacàrrega,
tanca d'obra, contenidor de runa, caseta d'obra, bastida, pont, tub de runes, reserves
d'espai per subministrament de material d'obra, formigó,
Ocupacions derivades d'una activitat principal que requereixen ocupació de via pública
temporal (mudances, reserves d'espai...)
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- Usos privatius al sol, vol o subsòl de terrenys demanials de titularitat municipal
següents:
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A favor de companyies de serveis d'aigua potable, gas, electricitat, telecomunicacions,
i quantes llicències urbanístiques siguin necessàries per a la seva realització. No
antenes de telefonia.
Ocupació de conductes de titularitat munipal instal.lats en el domini públic
Actualització inventari de bens patrimonials i de domini públic
Gestió de sinistres amb companyies d'assegurances
Planificació prevenció riscos laborals i altres obligacions en PRL
Servei de retirada de vehicles i dipòsit municipal
Carregadors de vehicles elèctrics
Tramitació targetes d'estacionament per a persones amb discapacitats
Ens adscrits a la subàrea de medi ambient en funció del seu àmbit funcional :
Tractament de residus i d’aigües residuals del sistema de Girona S.A. ( TRARGISA ) i
Transports Municipals del Gironés, S.A.,
Ens participats per l’Ajuntament i adscrits a la subàrea de medi ambient : Aigües
de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. ( AGISSA ), Serveis municipals de neteja de
Girona, S.A. ( SERMUNEGI S.A. ) i Cementiri de Girona S.A..
3.- ÀREA DE DRETS DE LES PERSONES
Presidència : Sr. Carles Ribas i Gironés
ÀMBIT FUNCIONAL :
3.1 CULTURA
A) CULTURA
Normativa reguladora:
Art.25.2.m LLRBL
Art.26 LLRBL (Biblioteques)
Llei 17/1990, de Museus
- Direcció, gestió i coordinació dels projectes, programes i serveis culturals adscrits a
la regidoria
- Direcció, gestió i coordinació dels equipaments adscrits a cultura, i aprovació de les
autoritzacions d'ús
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- Coordinació amb les fundacions i organisme autònoms de caràcter cultural i de
dependència municipal adscrits a la regidoria, inclòs l'aprovació de les transferències
de l'aportació prevista en el pressupost 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.
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- Valoració de programes de suport a projectes i esdeveniments proposats per entitats
i/o empreses culturals
- Secretaria tècnica dels consells municipals en matèria cultural
B) JOVENTUT
Normativa reguladora:
Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut
Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure.
Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020
- Pla Local de Joventut.
- Gestió d'Espais Joves i altres equipaments juvenils, que comportarà l'autorització
d'ús d'espai a l'Estació Jove i els Químics Espai Jove, així com en d'altres espais que
es puguin adscriure al servei.
- Gestió de serveis d'informació i d'orientació per a joves
- Programes de suport a associacions juvenils
- Gestió del programa municipal de casals d'estiu
C) DINAMITZACIÓ DEL TERRITORI
Fires de Sant Narcís
Festes majors de barri
Cultura popular
3.2 ESPORTS
Normativa reguladora:
Art.26 LLRBL i capitol 2, art. 39 Llei de l'Esport
-

Promoció de l'esport i de les activitats fisico-esportives
Instal·lacions esportives municipals i espais esportius públics
Consell Municipal de l'Esport

3.3 ) EDUCACIÓ
Normativa reguladora:
LLRBL (art.25)
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Estatut Autonomia (art. 84.2.g)
Decret 2/2003 (art 71.1.a)
LEC (art. 173)
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LLRBL (art.25) / Decret 2/2003 (art.66.3)
Conveni Ajuntament - Departament d'Educació (20-6-2007)
Decret 2/2003 (art 71.1.a)

-

- Edificis escolars
- Serveis Educatius
- Escolarització
- Escoles bressol
- Projectes transversals
- Participació i Educació
- Organisme Autònom d'Educació Musical

3.4) SEGURETAT EN EL TREBALL
-

Planificació,gestió i coordinació de les polítiques de prevenció de riscos
laborals i direcció política del servei de prevenció de riscos laborals
Presidència del Comitè de Seguretat i Salut

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS
-

Pla de Prevenció de Riscos laborals
Comissió directiva de Seguretat i Salut ( creació amb l'aprovació del pla de
Prevenció )
Serveis de Prevenció dels Riscos Laborals

3.5 PARTICIPACIÓ
Normativa reguladora:
-

Art. 7,4 Llei 7/1985 art. 26 llei 25/2015 del voluntariat i el foment de
l'associacionisme
Llei 33/2013 i Decret 336/88
Art. 158,4 del DL 2/2003 i ROM Ajuntament de Girona (cap II sec 2a)
cap IV LBRL; llei 57/2003; i Reglament de la partipança de Girona
Reglament dels presupostos participats d Girona

Direcció i gestió de les competències municipals en matèria d'associacionisme,
participació i voluntariat
Desenvolupament de programes de suport a l’associacionisme i el voluntariat de la
ciutat
Impuls, coordinació i seguiment dels processos de participació ciutadana municipal
Direcció, coordinació i gestió del projecte dels Pressupostos Participats.
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Direcció i gestió de la Bústia d’avisos i suggeriments.
Gestió dels mecanismes, mètodes i eines participatives adscrits a la regidoria.
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Coordinació i seguiment de les regidories de barri.
Ens adscrits a l’àrea en funció del seu àmbit funcional : Organisme Autònom Local
d’Educació Musical de Girona, Patronat Call de Girona, Fundació Rafael Masó,
Fundació Museu del Cinema Col·lecció Tomas Mallol i Fundació Auditori Palau de
Congressos.
4.- ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR
Presidència : Sra. Maria Àngels Planas i Crous
ÀMBIT FUNCIONAL :
4.1 HISENDA
4.1.1 INTERVENCIÓ
Funcions :
A. ) Control intern de gestió econòmica i financera i pressupostària de l’Ajuntament i
ens dependents
Normativa reguladora :
• RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, capítol IV relatiu al control i fiscalització
• RD 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern
a les entitats del Sector Públic Local
• Normes d’Auditoria del Sector Públic
Contingut :
El control intern de la gestió econòmica, financera i pressupostària, compren la funció
interventora i el control financer en les modalitats de funció de control permanent i
auditoria pública, on s’inclou el control d’eficàcia, que inclou entre d’altres el control de
les subvencions i ajudes públiques, pressupost, informe previ concertació o
modificació operacions de crèdit, emissió informe previ de la liquidació del pressupost i
els informes que siguin sol·licitats per l’Alcaldessa o un terç dels regidors, entre
d’altres, així com emetre els informes i certificats en matèria econòmica i
pressupostària establerta als òrgans estatals i autonòmics que correspongui.
B. ) Comptabilitat pressupostària i financera
Normativa reguladora :
• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF)
• Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals
• Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la LO 2/2012,
modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre
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RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del títol VI de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
Ordre ministerial, HAP/419/2014, de 14 de març del Ministeri d’Economia i
Hisenda, que estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals
Instrucció del model normal de Comptabilitat aprovada pel mateix Ministeri,
HAP/1781/2013, de 20 de setembre
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la facturació electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic
Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la que s’estableixen els criteris
de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals

Contingut :
En la funció de comptabilitat correspon portar i desenvolupar la comptabilitat financera
i la d’execució del pressupost, la gestió del registre comptable i controlar la morositat
comercial, formar el Compte General, els estats comptables consolidats o coordinar
les funcions comptables de l’entitat, o inspeccionar la comptabilitat d’ens dependents,
entre d’altes. La remissió d’informació comptable al Ministeri d’Hisenda, Tribunal de
comptes o OCEX, segons la normativa vigent així com donar compliment a les
disposicions en matèria de transparència derivades d’aquesta funció.
4.1.2 TRESORERIA
Funcions:
A) Tresoreria i gestió financera
Normativa reguladora :
• RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals
• Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials
• RD 635/2014, de 25 de juliol, modificat pel RD 1040/2017, de 27 de desembre,
en relació a la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors
de les Administracions Públiques
• Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals
Contingut :
El maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l'entitat local i, en particular, formació
dels plans, calendaris i pressupostos de Tresoreria; organització de la custòdia de
fons, valors i efectes; realització dels cobraments i els pagaments; subscripció de les
actes d'arqueig. Elaboració dels informes que determini la normativa sobre morositat.
Direcció dels serveis de gestió financera de l'Ajuntament i proposta de concertació o
modificació d'operacions d'endeutament i la seva gestió. Elaboració i acreditació del
període mitjà de pagament a proveïdors de l’Ajuntament i altres dades estadístiques i
indicadors de gestió, així com donar compliment a les disposicions en matèria de
transparència derivades d’aquesta funció.
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B) Gestió tributaria i recaptació
Normativa reguladora :
• Llei general tributària 58/2003, de 17 de desembre
• RD 939/2005, de 29 de juliol, Reglament general de recaptació
• RD 520/2005, de 13 de maig, Reglament general de desenvolupament de la
Llei general tributària, en matèria de revisió en via administrativa.
• Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics
• RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de les
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i el
desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels
tributs
Contingut :
Gestió dels ingressos, procediments de gestió de liquidacions i padrons fiscals. Gestió
i tramitació de beneficis fiscals. Assistència al contribuent. Revisió d’autoliquidacions,
procediments de verificació i comprovació tributària. Assessorament tributari a
l’Ajuntament, tramitació ordenances fiscals i resolució de recursos.
Procediments de recaptació d’ingressos en via voluntària i en via executiva. Expedició i
execució de providències de constrenyiment, tramitació de la subhasta de béns
embargats. Resolució de recursos i devolucions tributàries. Tramitació d’expedients de
responsabilitat en la gestió recaptatòria.
C) Inspecció de tributs
Normativa reguladora :
• RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de
les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i el
desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels
tributs
Contingut :
Actuacions i procediments d’inspecció en relació a ingressos de dret públic.
4.1.3 Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica
Normativa reguladora :
•
•
•

Llei 29/1998, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal

Contingut :
Resolució de recursos en relació a ingressos de dret públic
4.2 RÈGIM INTERIOR
A) SECRETARIA
Normativa reguladora :

SIGNAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Decret: DE SECRETARIA GENERAL - 2019016004 - Rectificació
resolució (versió 2)

Document: 7817778
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 09RU8-OCLID-0Q197
Data d'emissió: 18 de julio de 2019 a les 14:16:43
Pàgina 25 de 34

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 18/07/2019 10:15
2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 18/07/2019 12:32

Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter estatal
- assessorament legal preceptiu i fe publica

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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- coordinació assessoria jurídica municipal
- Vicesecretaria
- coordinació matèries àmbit funcional règim interior
B) CONTRACTACIÓ
Normativa reguladora :
Llei 7/2019, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals de Catalunya
- Tramitar a instància de les àrees i/o serveis de l’Ajuntament els expedients de
contractació que els correspongui l’aplicació del procediment obert simplificat no
sumari, procediment obert, restringit, negociat...
- Redacció dels plecs de clàusules administratives generals, informes i resolucions
d’aprovació, publicacions, celebració de les meses de contractació, requeriments de
documentació, adjudicació i formalització dels contractes.
- Tramitar a instància dels responsables dels contractes que s’hagin tramitat des del
servei de contractació i compres les incidències que sorgeixin en l’execució (
modificació de contractes, pròrrogues, interpretació, imposició de penalitats,
reclamació de danys i perjudicis ....
- Tramitar la devolució de les garanties dels contractes que s’hagin tramitat des del
servei de contractació i compres, a instància del responsable del contracte o de les
empreses licitadores.
- Tramitar certificats de bona execució a instància de les empreses, d’aquells
contractes que hagin estat tramitats pel servei de contractació.
- Resoldre els recursos que es presentin contra resolucions que hagi tramitat el servei
de contractació i compres.
- Gestió i tramitació de part de les compres agregades que es realitzen de forma
agrupada per les diferents àrees i/o serveis de l’Ajuntament: material fungible d’oficina
i informàtica (tòners), combustible vehicles, mobiliari oficina, productes químics,
mobiliari d’oficina, independentment de quina sigui el procediment a utilitzar per la
seva adjudicació.
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- Establiment de processos comuns per a la tramitació de procediments de
contractació la tramitació dels quals correspongui a les diferents Àrees i serveis de
l’Ajuntament.
C) PATRIMONI
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Normativa reguladora:
-Article 5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
-Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels
ens locals.
-Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
-Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
-Delegacions del cartipàs municipal, actualment Decret 201810751 de 4 de juny de
2018, Decret 2018011168 d’11 de juny de 2018 i Decret 2018011249 d’11 de juny de
2018.
-Alienació de parcel·les sobreres, previ informe i proposta del servei competent
Urbanisme.
-Alta en inventari del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge, a proposta dels serveis
d’Urbanisme.
-Alta en inventari del Patrimoni Històric – Artístic, a proposta dels serveis competents
en la seva gestió (Cultura – Arxiu - Urbanisme)
-Alteració de la qualificació jurídica de béns que no sigui com a conseqüència de
plans d’ordenació urbanística i dels projectes d’obres i serveis.
- Mutacions demanials subjectives externes.
- Adquisició patrimonial de béns immobles.
- Alienació patrimonial de béns immobles.
- Permuta patrimonial de béns immobles.
- Cessió gratuïta de béns immobles patrimonials.
- Procediment d’adjudicació de les concessions administratives demanials (gestió de la
concessió a càrrec del servei gestor de l’activitat i el responsable nomenat)
- Expropiacions aïllades.
- Cessió d’ús de béns immobles patrimonials.
- Arrendament de béns immobles patrimonials, previ informe de proposta del servei
gestor.
- Adscripció de béns immobles.
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-Manteniment de l’inventari: validació de les propostes de les àrees per alta de béns en
l’inventari.
-Rectificació anual de l’inventari.
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-Comprovació de l’inventari (cada 4 anys)
-Prerrogativa d’inscripció de béns en el Registre de la Propietat.
-Prerrogativa d’atermenament de béns immobles.
-Acció investigadora de béns i drets.
Desnonament administratiu.
- Assegurances patrimonials de:
a) Tot risc per pèrdues o danys materials de béns mobles i immobles.
b) Responsabilitat Civil Patrimonial.
c) Conseqüències econòmiques derivades de l’ús i circulació de vehicles de motor de
l’Ajuntament de Girona.
- Usos privatius al sol, vol o subsòl de terrenys demanials de titularitat municipal:
Casetes de venda de pirotécnica
Cabines de telèfons de telefónica
Casetes de venda de la ONCE
D) RECURSOS HUMANS
Normativa reguladora:
Arts. 21.g / 21.h / 22.i LRBRL
Arts. 41.14.e) i 50.9c) ROF
Llei 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas
Planificació de plantilla
Creació, supressió, modificació de llocs de treball-Relació de llocs de treball
Oferta Pública Ocupació
Selecció - provisió interna llocs de treball
Altes/baixes/modificacions Seguretat Social
Contractació de personal laboral / Nomenament de personal funcionari.
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Reconeixement de triennis.
Valoració de llocs de treball-retribucions (Comissió Valoració RLT)
Confecció de nòmines. Certificat de retencions i ingressos IRPF
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Gestió de dietes i desplaçaments.
Gestió serveis extraordinaris/hores extres.
Gestió IT. Gestió Mútua col·laboradora SS
Gestió horària. Manteniment horaris dels empleats i control entrades/sortides.
Control vacances, dies personals, permisos, llicencies.
Gestió de les situacions administratives
Reconeixement de serveis
Gestió de les mesures de conciliació amb la vida personal familiar i laboral
Gestió de les mesures d’acció social contemplades a l’Acord/Conveni ( ajudes familiars
per naixements o adopció/matrimoni o formació de parella/mort/orfandat, ajudes
mèdiques, ajudes per estudis, ajudes per familiars amb disminució.
Gestió de la pòlissa assegurança per mort, incapacitat ... (comunicació altes i baixes
treballadors, de beneficiaris) gestió dels sinistres/incidències.
Tramitació Bestretes i avançaments de nòmina
Convenis en pràctiques.
Règim disciplinari
Incompatibilitats
Elaboració i gestió del Pla de Formació.
Emissió d’informes tècnics propis de l’àmbit de RRHH
Presentar i proposar millores, instruccions ...
Gestió de les relacions laborals, interlocució amb les representants dels treballadors i
sindicals (Negociació conveni- comissions paritàries interpretació conveni, suport en
matèria d’eleccions sindicals...)
Assessorament jurídic (Asistencia judicis)
E ) REGISTRE GENERAL, ESTADISTICA I OIAC
-

Registre general d’entrada i sortida de documents i registres auxiliars
Padró d’habitants i estadística
Oficina d’informació i atenció ciutadana
Unitat de reprografia :
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Serveis de impressió en B/N
Serveis de impressió en color
Serveis de impressió en gran format
Serveis d’acabat (enquadernat, ensobrat, plegat,...)
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F) SERVEI DE SISTEMES I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
- SECCIÓ DE SISTEMES I COMUNICACIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Serveis de missatgeria electrònica
o Desplegament i manteniment de serveis de correu electrònic
Bases de dades
o Desplegament i manteniment de serveis de bases de dades
Accés dels usuaris
o Desplegament i manteniment de serveis de Directori Actiu
Accés a Internet
o Autorització, gestió i auditoria de l’accés dels usuaris a Internet
Serveis web
o Desplegament i manteniment de servidors web
Cartografia
o Desplegament i manteniment de servidors per serveis de cartografia
Virtualització de servidors
o Desplegament i manteniment de infraestructura Vmware
Virtualització d’escriptoris
o Desplegament i manteniment de infraestructura Citrix
Serveis de còpia de seguretat
o Gestió de les còpies de seguretat a disc i cinta
o Recuperació de dades
o Desplegament i manteniment de infraestructura de còpia de seguretat
Serveis de recuperació de desastres
o Desplegament i manteniment de infraestructura per recuperació de
desastres
o Proves periòdiques de recuperació de desastres
Serveis de emmagatzematge de dades
o Desplegament i manteniment de serveis de compartició de dades CIFS i
NFS
Serveis de seguretat
o Serveis de tallafocs perimetral
o Serveis de tallafocs d’aplicacions web
o Serveis antivirus i antimalware
o Formació als usuaris
o Adequació normativa a ENS, ENI, GDPR,...
Desplegament i manteniment d’infraestructura de computació
o Instal·lació i manteniment de servidors
o Serveis de xarxa bàsics (DNS, NTP, DHCP,...)
Desplegament i manteniment d’infraestructura de comunicacions
o Desplegament i manteniment de xarxa interior
o Desplegament i manteniment de xarxa de fibra òptica
o Desplegament i manteniment de xarxa de comunicacions sense fils
o Desplegament i manteniment de xarxa WiFi
Serveis de telefonia
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o Desplegament i manteniment de la xarxa de telefonia fixa
o Desplegament i manteniment de la xarxa de telefonia mòbil
- SECCIÓ DE DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT D’APLICACIONS
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•
•
•
•
•

•
•

•

Gestió d’expedients
o Desenvolupament de programari per gestió d’expedients
Gestió documental
o Desplegament i manteniment del programari de gestió documental
Recursos Humans
o Suport pel programari de recursos humans
Comptabilitat i gestió financera
o Suport pels programaris de comptabilitat i gestió financera
Desenvolupament d’aplicacions pròpies
o Desenvolupament de programari per gestió de diferents àrees
municipals
Desenvolupament d’aplicacions web
o Desenvolupament de serveis web propis
Serveis d’administració electrònica
o Desplegament de serveis per interoperabilitat amb d’altres
administracions
o Desplegament i manteniment de la seu electrònica municipal, perfil del
contractant, portal de transparència,...
o Emissió i revocació de certificats digitals pels treballadors municipals
o Emissió de certificats digitals pels ciutadans
o Gestió de permisos d’accés pels treballadors municipals a serveis de
AOC, EACAT, DGT, AEAT i altres administracions
Portal del treballador
o Desplegament i manteniment del portal del treballador (intranet)
o Desenvolupament de nous serveis sobre el portal

Ens adscrits a l’àrea en funció del seu àmbit funcional : Cap.
5.- AREA DE PROMOCIO ECONÒMICA
Presidència : Sra. Glòria Plana Yanes
ÀMBIT FUNCIONAL :
A) PROMOCIÓ ECONÒMICA
Normativa reguladora:
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. Art 25 i 27
DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya. Art. 66 iseguents
RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a
l'any 2016 per a laconcessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local
- Planificació estratégica
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- Observatori del mercat de treball, del comerç i del turismo
- Observatori del mercat de treball, del comerç i del turismo
- Programes desenvolupament local
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- Foment del sector del productiu i creació d'inversions
- Innovació i recerca
- Foment dels sectors emergents per a la creació d'ocupació
- Formació continuada
- Programes i projectes europeus de promoció econòmica i desenvolupàment local
- Foment per a la creació de les Indústries culturals i creatives de Girona (PECT)
- Mostra floral, Girona Temps de flors
B) EMPRESA
Normativa reguladora:
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. Art 25 i 27
DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya. Art. 66 i seguents
- Emprenedoria i promoció empresarial: Assessorament per a la creació d'empreses
- Programes i projectes singulars de desenvolupament econòmic i social
- Innovació social i digital
- Subvencions a tercers en els àmbits competencials
- Foment del cooperativisme
- Foment de l'economia social i solidària
C) COMERÇ
Normativa reguladora:
CE art. 148.12-14
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. Art 25 i 28
DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya. Art. 66 i seguents
LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica.
Llei 18/2017 de comerç art. 54 llei comerç
DECRET LLEI 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials
Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants
REGLAMENT DE REGIM INTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL D'ABASTAMENTS
REGLAMENT DE FIRES I MERCATS AL CARRER DE GIRONA
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ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT DE MAJORISTES DE FRUITES I
VERDURES
ORDENANÇA PER LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN MERCATS DE MARXANTS DE
GIRONA

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 4525643 09RU8-OCLID-0Q197 3B19A349016EAD839502C555C2AABF5AF44EEBBD i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que consta
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- Pla sectorial del comerç: desenvolupament del sector comercial
- Foment de l'activitat comercial
- Dinamització comercial
- Gestió fires-mercats i mercats a la via pública
- Mercat de marxants de Girona
- Mercat municipal d'abastaments - Mercat del lleó
- Mercagirona, mercat majorista de fruites i verdures de Girona
D) TURISME
Normativa reguladora:
LLEI 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic
Llei 22/2010, del 10 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (agències de viatges)
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiemnts d'allotjament turístic i
d'habitatges d'ús turístic (empreses turístiques)
DECRET 66/2014, de 13 de maig, de regulació dels Serveis d'Informació, Difusió i
Atenció Turística de Catalunya (d’afectació directe)
Resolució EMO/1260/2014, de 21 de maig, per la qual s'aprova el model que estableix
els criteris per al reconeixement de l'especialitat en hotels gastronomics
- Desenvolupament de l'estratègia turística sostenible
- Gestió d’esdeveniments turístics
- Informació turística
- Subvencions i convenis
- Promoció turística
- Màrqueting turístic
- Comunicació
- Matèries relacionades amb la secció turisme
E) OCUPACIÓ
Normativa reguladora:
DL 2/2003 art. 70 i 71.G
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Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya
Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya
REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
GIRONA
- Assessorament ocupacional i elaboració d'itineraris d'inserció laboral
- Gestió d'actuacions de formació ocupacional i professionalitzadora
- Desenvolupament de formació bàsica i transversal vinculada a la millora de
competències per a l'ocupació
- Detecció de demandes ocupacionals a través de la pospecció del mercat de treball
- Borsa de treball i preselacció de candidatures
- Promoció de les polítiques actives d'ocupació
- Execució de projectes d'ocupació que promoguin un mercat de treball conciliador,
compromès i inclussiu
- Desplegament i gestió del programa Girona Actua
G) CONSUM
- Oficina municipal d’informació al consumidor
Ens adscrits a l’àrea en funció del seu àmbit funcional : Fundació Fira de Girona.
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució als Regidors afectats, als efectes de que
manifestin la seva acceptació.
Tercer.- DONAR COMPTE el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui
lloc de conformitat amb l'establert a l'art.
Quart.- 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 ala informació i Bon Govern de Catalunya.

L'Alcaldessa
Sra. Marta Madrenas Mir

SIGNAT

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 4525643 09RU8-OCLID-0Q197 3B19A349016EAD839502C555C2AABF5AF44EEBBD 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 firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

DOCUMENT
Decret: DE SECRETARIA GENERAL - 2019016004 - Rectificació
resolució (versió 2)

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 09RU8-OCLID-0Q197
Data d'emissió: 18 de julio de 2019 a les 14:16:43
Pàgina 34 de 34

IDENTIFICADORS

Document: 7817778

SIGNATURES

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 18/07/2019 10:15
2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 18/07/2019 12:32

ESTAT

SIGNAT

