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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació: Resolució de rectificació de la Resolució DEC/1116/2016 de delegacions de
regidories
Relació de fets:
I.

El 04.11.2016 i després del pacte dels grups municipals d’ERC, PSC, MÉS Moviment
d’Esquerres i la regidora no adscrita per formar nou equip de govern, l’Alcaldia va
adoptar la Resolució DEC/1116/2016 de delegacions de les regidories efectuant una
nova distribució transversal de l’acció política en relació a les diferents àrees i serveis
municipals.

II.

Atès que s’ha detectat algunes errades en l’apartat 2n de la part dispositiva de dita
Resolució, en concret respecte de les denominacions de les tinences d’Alcaldia, es
procedeix a efectuar-ne l’esmena.

Fonaments de dret:
D’acord amb el que preveu l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, les administracions públiques poden
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, 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/1116/2016, de 4 de novembre, en els termes següents:
//...//
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“D’acord amb aquesta nova delegació la distribució final dels àmbits, àrees i serveis de
l’Ajuntament és la següent:
REGIDOR/A
Alcalde:

ÀREA TÈCNICA
Alcaldia

SERVEIS
 Gabinet de l’alcaldia
 Servei de comunicació
 Pla de gestió de
diversitat

ÀLEX GARRIDO SERRA
Serveis a les persones i
Promoció Econòmica

la






Educació
Cultura
Mitjans de comunicació
Manteniment,
serveis
d’obres i espai públic






Serveis socials basics
Centre obert
Servei d'atenció
domiciliaria
Transport adaptat

medi






Serveis territorials
Planificació territorial
Urbanisme
Infraestructures

Serveis a les persones i
Promoció Econòmica
Organització, Persones i
Administració Electrònica
Serveis Territorials, medi
ambient i habitatge



Esports




Prevenció
personals
Habitatge

ALEJANDRO LOPEZ GARCIA

Serveis a les persones i
Promoció Econòmica



Fires i mercats

5a tinent d’alcalde i
regidora de Serveis Econòmics,
Organització i Persones:

Serveis Econòmics



Intervenció
municipals



Organització i persones







Arxiu municipal
Patrimoni
Inventari
Seguretat ciutadana
Protecció civil





Salut pública
Consum
Gent gran

1r tinent d’alcalde i regidora de
Manteniment, serveis d’obres i
espai públic:

Serveis Territorials,
ambient i habitatge

medi

MARTA MORETA ROVIRA
2a tinent d’alcalde i regidora de
Promoció Social i Personal:

Promoció Social i Personal,
Salut Pública i Consum

DOLORS COLLELL SURIÑACH

3r tinent d’alcalde i regidor de
Serveis Territorials i Esports:

Serveis Territorials,
ambient i habitatge

ENRIC VILAREGUT SAEZ

4t tinent d’alcalde i regidor
d’Habitatge i Fires i Mercats:

MARTA ALSINA TEIXIDÓ

6a tinent d’alcalde i regidora de
Seguretat Ciutadana, Salut
Pública, Consum i Gent Gran:
CARME TRILLAS TORRENTS

Organització, Persones
Administració Electrònica
Serveis Generals

i

Seguretat Ciutadana

Promoció Social i Personal,
Salut Pública i Consum

de

i

riscos

tresoreria
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7a tinent d’alcalde i regidora de
Participació Ciutadana i adjunta
de cultura
MARIA
TERESA
GALLIFA
COMPANY
Regidor
de
Promoció
econòmica,
Indústria
i
Joventut:
EUDALD SELLARÉS VALÈNCIA
Regidora de Noves tecnologies
Transparència
i
Atenció
Ciutadana:

Serveis a les persones i
Promoció Econòmica



Participació ciutadana

Serveis a les persones i
Promoció Econòmica



Cultura

Serveis a les persones i
Promoció Econòmica




Serveis a les persones i
Promoció Econòmica
Organització, Persones i
Administració Electrònica



Promoció Econòmica
Promoció
del
teixit
industrial
Joventut

M. JOSEP PALOMAR GONZALEZ










Serveis Generals
Regidora de Medi Ambient:
M. CARME BASSAS AUMEDES
Regidor de Serveis jurídics i
contractació i compres:

Serveis Territorials,
ambient i habitatge
Serveis Generals

ANTONI POYATO RODRIGUEZ

medi







Serveis informàtics
Noves tecnologies
Transparència
Administració electrònica
Govern obert i dades
obertes
Gestió i millora dels
serveis públics
Atenció ciutadana
Protecció de dades de
caràcter personal
Medi Ambient
Pagesia i medi rural
Secretaria
Serveis jurídics
Contractació i compres
excepte la contractació de
l’àmbit
de
serveis
territorials

La delegació general a favor de cada regidor comporta la facultat de direcció, gestió i
coordinació de l’àmbit funcional, àrea tècnica 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.
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.”
Segon. Mantenir en la resta d’extrems la resolució adés rectificada, elevar-la al proper ple
que es celebri per al seu coneixement i publicar la part dispositiva d’aquesta Resolució en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d’edictes municipal i en el portal de
transparència municipal.
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Tercer. 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
08-11-2016 17:23

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
Alícia Vila i Torrents
08-11-2016 18:46

