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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació: Resolució de rectificació de Resolució DEC/745/2015 Delegacions regidories
Relació de fets:
I.

El 16 de juny de 2015 i després de la sessió solemne de constitució de l’Ajuntament
que va tenir lloc el passat 13 de juny, l’Alcaldia va adoptar la Resolució DEC/745/2015
de delegacions de les regidories efectuant una distribució transversal de l’acció política
en relació a les diferents àrees i serveis municipals.

II.

Atès que s’ha detectat algunes errades a l’apartat 2n de la part dispositiva de dita
Resolució, particularment respecte de les denominacions de les regidories, així com la
conveniència d’una major concreció de l’apartat 7è. es procedeix a efectuar-ne
l’esmena.

Fonaments de dret:
D’acord amb el que preveu l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les
administracions públiques poden rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància de
part, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tant,
RESOLC:
Primer. Rectificar l’apartat 2n de la part dispositiva de la Resolució d’Alcaldia DEC/745/2015,
de 16 de juny, en els termes següents:
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“Efectuar a favor dels membres de la Corporació que es relacionen seguidament una
delegació general d’atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives Àrees
d’actuació i serveis, d’acord amb la distribució d’àrees que s’ha efectuat a l’apartat anterior i
segons el detall que segueix:
REGIDOR/A
Alcalde:
ÀLEX GARRIDO SERRA
1r tinent d’alcalde i
regidor de Serveis Territorials i
Esports:
ENRIC VILAREGUT SAEZ
2a tinent d’alcalde i regidora de
Promoció Social i Personal:

ÀREA
Alcaldia
Serveis Generals
Serveis Personals i Promoció
Econòmica
Serveis
Territorials,
medi
ambient i habitatge
Serveis Personals i Promoció
Econòmica
Organització,
Persones
i
Administració Electrònica
Promoció Social i Personal,
Salut Pública i Consum

SERVEIS
Tots els inclosos en l’Àrea
Tots els inclosos en l’Àrea
Educació, cultura, mitjans de
comunicació
Tots els inclosos en l’Àrea,
excepte medi ambient i pagesia
Esports i
Promoció del teixit industrial
Prevenció de riscos laborals

Seguretat Ciutadana

Tots els inclosos en l’Àrea

Promoció Social i Personal,
Salut Pública i Consum
Serveis Personals i Promoció
Econòmica

Salut Pública, Consum i Gent
Gran
Participació ciutadana

Serveis Econòmics

Tots els inclosos en l’Àrea

Promoció social i personal

DOLORS COLLELL SURIÑACH
3a tinent d’alcalde i
regidora de Seguretat Ciutadana,
Salut
Pública,
Consum,
Participació Ciutadana i Gent
Gran:
CARME TRILLAS TORRENTS
4a tinent d’alcalde i
regidora de Serveis Econòmics,
Organització i Persones:

Organització,
Persones
Administració Electrònica

i

MARTA ALSINA TEIXIDÓ
Regidor de Promoció Econòmica i
Joventut:
EUDALD SELLARÉS VALÈNCIA
Regidora de Medi Ambient
Pagesia:

i

Serveis Personals i Promoció
Econòmica
Serveis Personals i Promoció
Econòmica
Serveis
Territorials,
medi
ambient i habitatge

Organització
i
persones,
compres i contractació, llevat
l’atribuïda a la JGL i Serveis
Territorials
Promoció Econòmica
Joventut
Medi ambient i pagesia

M. CARME BASSAS AUMEDES
Regidora de Noves Tecnologies i
Atenció Ciutadana:

Organització,
Persones
Administració Electrònica

M. JOSEP PALOMAR GONZALEZ

Serveis Generals

i

Tots els inclosos en l’Àrea,
excepte organització i persones
i compres i contractació
Atenció ciutadana
Protecció de dades de caràcter
personal

La delegació general a favor de cada regidor comporta la facultat de direcció, gestió i
coordinació de l’àrea o servei corresponent, així com la impulsió de tots els tràmits que
pertoquen a cada àrea o servei atribuïts, elevant, si és el cas, proposta de resolució als
òrgans de govern municipal per a la seva adopció.
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Els Regidors que tenen atribuïda una àrea hauran d’assumir les funcions de direcció i
coordinació de la mateixa en el seu conjunt. Els Regidors que tenen atribuït un Servei hauran
d’assumir les funcions de direcció, impulsió i control del mateix.
Pels regidors que tenen delegada la facultat de dictar actes amb efectes jurídics front a
tercers s’especifica l’abast a continuació.”
Segon. A l’apartat setè relatiu a les competències en matèria d’hisenda, s’hi afegeix la
precisió que la gestió pressupostària comprèn així mateix la proposta i signatura de les
modificacions de crèdit en aquells supòsits en què les bases d’execució ho atribueixen a
l’alcalde.
Tercer. Mantenir en la resta d’extrems la resolució adés rectificada, elevar-la al ple del
cartipàs municipal per al seu coneixement i publicar la part dispositiva d’aquesta Resolució
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al portal de la transparència de la web
municipal.
Quart. Notificar aquesta Resolució als regidors i regidores designats i comunicar-la a les
persones responsables de les diferents àrees municipals.
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SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Àlex Garrido i Serra
19-06-2015 12:55

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
Maria Victòria Colom Canal
19-06-2015 14:14
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