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Règim interior - Secretaria

Amb posterioritat, es va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 2019/881, de data 5 de juliol de 2019, del
qual se’n va donar compte a la sessió plenària de data 25 de juliol de 2019, per mitjà del qual
s’efectuen delegacions d’atribucions específiques a favor del Regidor del Grup Municipal Més
Tordera – Independents de Catalunya.
Per mitjà dels dits Decrets, s’acorda el següent:
ÀREES GENERALS DE GOVERN I DELEGACIONS GENÈRIQUES D’ATRIBUCIONS
Es creen les següents Àrees Generals de Govern, amb els titulars que s’indiquen:

Titular:

ÀREA GENERAL DE COORDINACIÓ DEL GOVERN I COMUNICACIÓ
2n Tinent d’Alcalde: Sr. Josep Llorens Muñoz

Definició funcional Execució dels programes d’actuació municipals i seguiment dels objectius
camp actuació:
estratègics del govern, així com la supervisió i direcció de les actuacions de
les diverses Àrees de gestió municipal, en especial aquelles de contingut i
abast transversal.

Pàg. 1-6

Un cop celebrades el passat dia 26 de maig de 2019 les Eleccions Locals i constituït el nou
Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 de juny de 2019, mitjançant Decret d’Alcaldia
núm. 2019/829, de data 20 de juny de 2019, del qual se’n va donar compte a la sessió plenària
d’organització de data 27 de juny de 2019, es van crear 5 Àrees Generals de Govern, es va designar
les persones titulars i es van efectuar delegacions d’atribucions per part de l’Alcaldia a favor dels
Regidors/es.
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2019 / 4224
Edicte creació 5 Àrees Generals, designació dels seus titulars i
realització de delegacions d’atribucions a Regidors/es

Data 8-8-2019

Títol
Regidoria
Núm. Expedient
Assumpte

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Identificació de l’expedient

https://bop.diba.cat

A

EDICTE

B

Així mateix, comporta la Presidència dels òrgans col·legiats necessaris i
complementaris, inclosa la Junta de Portaveus, en absència de l’Alcalde.

Document signat electrònicament
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Titular:

A
Pàg. 2-6

Hisenda
Recursos Humans
Secretaria i OAC
Seguretat i protecció civil
Tecnologies de la informació i la comunicació
Contractació i Transparència

ÀREA GENERAL DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3a Tinent d’Alcalde: Sra. Nàdia Cantero Terrón

Definició funcional Aquesta Àrea General comprèn els següents àmbits d’actuació municipal o
camp actuació:
Àrees de Gestió:







Titular:

Obres i serveis
Urbanisme i Patrimoni
Medi Ambient
Pagesia
Civisme
Via pública, mobilitat i transports

ÀREA GENERAL D’ACCIÓ SOCIAL i PROMOCIÓ ECONÒMICA
4a Tinent d’Alcalde: Sra. Antònia García Martínez

Definició funcional Aquesta Àrea General comprèn els següents àmbits d’actuació municipal o
camp actuació:
Àrees de Gestió:

Document signat electrònicament

Sanitat
Promoció Econòmica, Turisme i Mercats
Ocupació i formació
Serveis Socials, habitatge, pobresa energètica i consum

B
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Definició funcional Aquesta Àrea General comprèn els següents àmbits d’actuació municipal o
camp actuació:
Àrees de Gestió:

Data 8-8-2019

Titular:

ÀREA GENERAL DE RÈGIM INTERIOR
1r Tinent d’Alcalde: Sr. Rafael Delgado Comino

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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A
Pàg. 3-6

Cultura
Ensenyament
Esports
Festes
Joventut
Participació ciutadana
Gent gran

S’efectua a favor de tots els titulars de les Àrees Generals esmentades, tots ells membres de la
Junta de Govern Local i Tinents d’Alcalde, les següents delegacions genèriques d’atribucions en
l’àmbit dels seus respectius àmbits d’actuació:
a) Facultat de direcció i coordinació dels àmbits d’actuació inclosos en la corresponent Àrea
General.
b) Presentació davant del Ple de la política i propostes d’acord corresponents a l’àmbit de la
seva gestió.
c) Facultat de relacionar-se amb els òrgans representatius de les Administracions Públiques,
les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització actuant en l’àmbit de
la seva Àrea.
d) Supervisió dels expedients propis de la seva Àrea, elevant propostes de resolució als òrgans
competents, però sense tenir atribuïda la facultat de dictar actes administratius que afectin
a terceres persones.
e) Seguiment i avaluació política de les actuacions i programes de l’Administració municipal
en l’àmbit de la seva ponència, adreçant propostes a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local.
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Definició funcional Aquesta Àrea General comprèn els següents àmbits d’actuació municipal o
camp actuació:
Àrees de Gestió:

Data 8-8-2019

Titular:

ÀREA GENERAL DE SERVEIS PERSONALS
5a Tinent d’Alcalde: Sra. Bàrbara Vergés Miralles

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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L’exercici d’aquestes atribucions queda circumscrit a les facultats de direcció i coordinació en
aquells àmbits en què es confereix una delegació específica a favor d’un/a altre/a Regidor/a.

Document signat electrònicament
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B

f) Signar els documents comptables relacionats amb els actes d’autorització i disposició
relatius a la seva àrea d’actuació.

DELEGACIONS ESPECÍFIQUES D’ATRIBUCIONS
S’efectuen les delegacions específiques d’atribucions a favor dels Regidors/es que s’indiquen a
continuació, en l’àmbit dels seus respectius àmbits d’actuació:

Sr. Josep Llorens Muñoz

Sr. Pau Megías Nonell

Sra. Bàrbara Vergés Miralles
Sra. Nàdia Cantero Terrón

Sra. Antònia García Martínez

Document signat electrònicament
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Data 8-8-2019

Delegació Específica

Atribucions descrites a les
lletres b) a f) de l’acord
anterior 2n.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sr. Rafael Delgado Comino












Àrea de Gestió / Regidoria
Hisenda
Contractació i Transparència
Ocupació i Formació
Via Pública, Mobilitat i Transports
Secretaria i OAC
Cultura
Participació Ciutadana
Urbanisme i Patrimoni
Pagesia
Tecnologies de la informació i la
comunicació
Ensenyament
Esports
Festes
Obres i Serveis
Civisme
Sanitat
Promoció Econòmica, Turisme i
Mercats
Gent Gran

B

Regidor/a
Sra. Jenifer Jansa Gimeno

Pàg. 4-6

Així mateix, es delega en tots els Tinents d’Alcalde, indistintament, la signatura de certificats
administratius que s’expedeixin en relació a les dades del Padró Municipal d’Habitants. Aquesta
delegació de signatura no altera la competència de l’òrgan delegant i a tots els documents que se
signin per delegació es farà constar l’autoritat de procedència.
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En el cas concret del titular de l’Àrea General de Coordinació del Govern i Comunicació, el 2n
Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Llorens Muñoz, se li delega l’atribució de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin a tercers tots els expedients que es tramitin per les diferents Àrees
Generals i Regidories de l’Ajuntament dins les atribucions delegades per l’Alcaldia, en virtut
d’aquest Decret, així com la signatura corresponent a la conformitat de l’Alcaldia en tots els
certificats que lliuri la Secretaria sobre els antecedents obrants als arxius municipals.

A
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S’assignen al Regidor Sr. Rafael Delgado Comino els Projectes que s’indiquen a continuació i se li
efectua delegació específica de les atribucions també indicades en relació als esmentats Projectes:

https://bop.diba.cat

Projectes:

o Projecte de Pressupostos participatius
o Projecte de millora del Monestir Roca-Rossa i del seu entorn

Pàg. 5-6

Atribucions:

Les atribucions derivades d’aquests Projectes són les que s’indiquen a continuació:
a) Presentació davant del titular de l’Àrea de gestió de la política i les propostes d’acord
corresponents a l’àmbit del Projecte assignat.
b) Facultat de relacionar-se amb els òrgans representatius de les administracions públiques,
les institucions, associacions i qualsevol altre organització actuant en l’àmbit del Projecte.
c) Supervisió dels expedients propis del Projecte, elevant propostes de resolució al titular de
l’Àrea de gestió, però sense tenir atribuïda la facultat de dictar actes administratius que
afectin a terceres persones.
d) Seguiment i avaluació política de les actuacions i programes de l’administració municipal
en l’àmbit del Projecte, adreçant propostes al titular de l’àrea de gestió corresponent.
e) Signar els documents comptables relacionats amb els actes d’autorització i disposició
relatius a la seva àrea d’actuació.
S’assignen al Regidor Sr. Xavier Pla Bancells els Projectes que s’indiquen a continuació i se li
efectua delegació específica de les atribucions també indicades en relació als esmentats Projectes:


Projectes:

o Medi Rural: comprèn, entre d’altres, agricultura i ramaderia, l’espai agrari de la Baixa
Tordera, camins, elaboració del Catàleg de Masies, gestió forestal i prevenció d’incendis.
o Obres de Nova Construcció.


Atribucions:
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Data 8-8-2019



A
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a) Presentació davant del titular de l’Àrea de gestió de la política i les propostes d’acord
corresponents a l’àmbit del Projecte assignat.

Document signat electrònicament
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Les atribucions derivades d’aquests Projectes són les que s’indiquen a continuació:

Tordera, 31 de juliol de 2019
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B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Alcaldessa accidental (DA núm. 2019/1046), Sra. Nàdia Cantero Terrón, amb el vist-i-plau de la
Secretària, Marta Portella Nogué.

Pàg. 6-6

La qual cosa es fa pública en compliment del que preveuen els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 8 i 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic
i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i 44.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic.
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b) Facultat de relacionar-se amb els òrgans representatius de les administracions públiques,
les institucions, associacions i qualsevol altre organització actuant en l’àmbit del Projecte.
c) Supervisió dels expedients propis del Projecte, elevant propostes de resolució al titular de
l’Àrea de gestió, però sense tenir atribuïda la facultat de dictar actes administratius que
afectin a terceres persones.
d) Seguiment i avaluació política de les actuacions i programes de l’administració municipal en
l’àmbit del Projecte, adreçant propostes al titular de l’àrea de gestió corresponent.
e) Signar els documents comptables relacionats amb els actes d’autorització i disposició
relatius a la seva àrea d’actuació.

A

Núm.Expedient: 2019 / 4224

Data 8-8-2019

Règim interior - Secretaria

Document signat electrònicament

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

6/6

