Decret: 2017158
Data: 19/01/2017
Unitat:Secretaria
Ref. Exp.:
35/2017/SQSCR
Descripció: Modificació cartipàs municipal

DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Modificar el cartipàs municipal en els termes següents:
A l’apartat tercer, I. Àrea de Presidència, 1. Competències de Presidència, apartat f),
queda redactat com segueix:
“f) Feminismes i LGTBI.”

A l’apartat tercer, I. Àrea de Presidència, 2. Competències de la Regidoria de
Desenvolupament Econòmic i Local, apartat d), queda redactat com segueix, i s’afegeix un
punt e):
“d) Consum
e) Turisme”
Segon.- Aprovar el text refós de l’estructura i les delegacions de l’alcaldessa, integrades
en el cartipàs municipal, en els termes de l’articulat que es relaciona a continuació:
“Un cop constituït el nou Ajuntament, i a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia
l’actuació municipal, l’Alcaldia considera necessari efectuar la divisió i estructuració de
l’Ajuntament en diferents àrees, així com conferir delegacions a favor dels diferents
regidors i regidores, i de la Junta de Govern Local.
En virtut de les atribucions que em confereixen l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL), els articles 53 i 56 del 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 (TRLMRLC) i del que disposen els articles 43 a 46 i 114 a 118 del Reial
Decret 2568/1986, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (ROF), disposo:
PRIMER.- Delegacions genèriques
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Delegar amb caràcter genèric en els tinents i tinentes d’Alcaldia d’aquest Ajuntament, i
amb els regidors delegats les competències que s’indiquen a continuació. Aquesta
delegació genèrica comporta, dins dels àmbits de les corresponents competències
delegades, les facultats següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Dirigir els serveis corresponents i gestionar-los en general.
Dictar resolucions i signar propostes d’acord.
Les relacions amb els ens, organismes i delegacions supramunicipals.
Les relacions amb els ens, organismes i delegacions autonòmiques.
La signatura de convenis amb persones físiques i jurídiques.
Promoure i gestionar programes i resoldre controvèrsies.
Sol·licitar subvencions a organismes i entitats públiques o privades.
Fer el seguiment de la correcta execució dels contractes i dels convenis
formalitzats.
i) La potestat sancionadora.
j) Els regidors que tenen competències delegades, tenen competència per a realitzar
actes propis de contractació en aquells contractes d’import no superior a 3.000
euros (IVA inclòs).
k) Els tinents d’Alcaldia tenen competència per a realitzar actes propis de contractació
en els contractes l’import dels quals oscil·li entre 3.001 i 17.999 euros (IVA inclòs).
SEGON.- Estructura de l’organització política
L’organització del govern s’estructura en cinc àmbits de coordinació política, que es
corresponen amb les cinc àrees següents:
12345-

Àrea de Presidència
Àrea de Drets Socials
Àrea de Desenvolupament Social i Cultural
Àrea d’Economia i Serveis Interns
Àrea de Territori i Medi Ambient

TERCER.- Estructura del govern municipal
El govern municipal, s’estructura, a partir dels àmbits anteriors, en àrees i regidores.
I.

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Titular de l’Àrea: L’alcaldessa, Sra. Elisabeth Oliveras Jorba
Regidors delegats:
Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Local: Alex Brossa
Enrique
Regidoria d’Educació i Formació: Maria Domingo Soler
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1. Competències de Presidència:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Direcció de l’acció de govern municipal
Premsa, Comunicació i Imatge corporativa
Representació, protocol i reconeixements
Òrgans de participació i processos participatius
Cooperació
Feminismes i LGTBI
Oficina d’atenció al ciutadà
Sindicatura de greuges
Secretaria general
Intervenció general
Registre general i arxiu
Eleccions
Padró municipal
Transparència
Sistemes d’informació i administració electrònica
Coordinació i gestió de la seguretat i protecció de dades
Registre d’entitats
Patrimoni
Inici expedients de responsabilitat patrimonial
Seguretat ciutadana: prefectura de la policia local
Desenvolupament de polítiques de seguretat local
Autoritzacions a la via pública quan tinguin incidència al trànsit
Realitzar actes propis de contractació en contractes de 18.000 fins a
200.000 euros en contractes d’obra, i de 18.000 fins a 60.000 euros en
la resta de contractes (IVA inclòs). El requeriment previ a l’adjudicació
es farà des de la Unitat de Contractació, i el signarà la Secretaria de la
Corporació.

2. Competències de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic i Local
a) Promoció econòmica
b) Foment de l’ocupació
c) Comerç ( fires, mercadets, etc)
d) Consum
e) Turisme
3. Competències de la Regidoria de Educació i Formació
Les matèries que conformen l’objecte de cadascuna de les regidories.

II. ÀREA DE DRETS SOCIALS
Tinenta d’Alcaldia: Sra. Marta Baldrich Caselles
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Regidors delegats:
Regidoria d’Infància, Adolescència i Família: Sra. Anna Canes Urbano
Regidoria de Convivència i Salut Pública . Sra. Elena Sabater Sánchez
1. Competències:
a) Habitatge
b) Benestar i gent gran
2. Competències de la Regidoria d’Infància, adolescència i família:
Les matèries que conformen l’objecte de cadascuna de les regidories.
3. Competències de la Regidoria de Convivència:
a) Oficina tècnica de la ciutadania
b) Voluntariat, convivència i civisme
4. Competències de la Regidoria de Salut Pública:
a) Cementiris
b) Vigilància i control sanitari
III. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I CULTURAL
Tinenta d’Alcaldia: Maria Domingo Soler
Regidories delegades:
Regidoria de Joventut: Anna Canes Urbano
Regidoria de Cultura: Elena Sabater i Sánchez
1. Competències:
a) Esports
2. Competències de la Regidoria de Joventut
Les matèries que conformen l’objecte de la regidoria.
3. Competències de la Regidoria de Cultura
Les matèries que conformen l’objecte de la regidoria.

IV. ÀREA D’ECONOMIA I SERVEIS INTERNS
Tinent d’Alcaldia: Albert Falgueras Cuatrecasas
Es divideix en la Regidoria d’Economia, i la Regidoria de Serveis Interns
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1. Competències de la Regidoria d’Economia:
a) Gestió de la hisenda municipal
b) Gestió, inspecció i recaptació tributària
c) Impostos, taxes, contribucions especials i preus públics. Padrons fiscals
d) Organització de la tresoreria municipal
e) Emprèstits i altres operacions de crèdit
f) Coordinació econòmica financera amb altres ens públics i serveis
delegats
g) Procediments sancionadors en la vessant tributària
2. Competències de la Regidoria de Serveis Interns:
a) Gestió dels recursos humans i organització
b) Relacions laborals i negociació
c) Gestió administrativa i relacions laborals
d) Planificació i desenvolupament de recursos humans
V. ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
Tinent d’Alcalde: Francesc Fernández Lugo
Es divideix en les regidories següents:
Regidoria de Territori i Medi Ambient: Francesc Fernández Lugo
Regidoria de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis: David
Caminal Caparrós
1. Competències de la Regidoria de Territori i Medi Ambient
a) Planejament, gestió i disciplina urbanística
b) Obra pública
c) Patrimoni municipal del Sòl. Expropiacions i valoracions de terrenys
d) llicències d’obres menors
e) Prevenció i control ambiental de les activitats
f) Foment de la biodiversitat
g) Protecció civil
h) tinença d’animals
i) autoritzacions de l’ocupació de la via pública vinculades amb obres i
activitats
j) autoritzacions de publicitat
2. Competències de la Regidoria de Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i
Serveis
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a) Conservació d’edificis i espais públics
b) Abastament d’aigua potable
c) Clavegueram
d) Recollida de residus
e) Jardineria pública
f) Neteja viària
g) Manteniment de la via pública
h) Enllumenat públic
QUART.- Quant a l’exercici de les competències delegades, hom s’ajustarà a allò que
disposen els articles 43 a 45 i 114 a 118 del ROF. Les delegacions s’entendran
acceptades tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació
d’aquest Decret el destinatari de la delegació no fa manifestació expressa davant l’Alcaldia
de què no accepta la delegació.
CINQUÈ.- Totes les delegacions tindran efectes des de l’endemà de la data d’aquesta
resolució, sens perjudici de la seva publicació preceptiva en el Butlletí Oficial de la
Província. D’aquest Decret se’n darà compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió
que celebri.”

Ho disposo,

Dono fe,

L'alcaldessa

La secretaria,

Elisabeth Oliveras i Jorba

Helena Muñoz Amorós
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