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DECRET D’ALCALDESSA

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 83/2019/eSEC

Relació de fets

Vist el Decret d’Alcaldia núm. 3457/2019, de 19 de juny, pel qual es reorganitza el cartipàs 
municipal en quatre grans àrees presidides pels quatre membres del govern municipal.

Vist el Decret de l'Alcaldia núm. 4094, de 19 de juliol, pel qual es deleguen competències en 
diversos regidors i regidores del govern municipal.

Atès que recentment s'ha portat a terme un pacte de govern entre tres grups polítics 
municipals, la qual cosa comporta canvis en les delegacions de la direcció i gestió polítiques, 
així com en la signatura dels documents que es generin.

Fonaments de dret

 Article 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 (TRLMC).

 Articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL).

 Articles 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals (ROF).

 Articles 46 a 56 del Reglament Orgànic Municipal ROM).
 Article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
 Article 32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern (LTAIBG).
 Disposició addicional 2a. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic (LCSP).

Per tot això,
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R E S O L C :

“PRIMER. Delegar les competències que s'esmenten, corresponents a l'Àrea de Serveis 
Centrals, Seguretat i Economia, als regidors i regidores següents:

a) Delegar a la regidora Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS les competències referides a 
Recursos Humans, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes 
jurídics per a tercers.

b) Delegar a la regidora Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL les competències referides a 
Seguretat i Protecció Ciutadana, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius 
amb efectes jurídics per a tercers.

 c) Delegar al regidor Sr. ADRIÀ GUEVARA I FIGUERAS les competències referides a 
l'Administració Electrònica i TIC i a l'Oficina d'Entitats, fins i tot la possibilitat de dictar 
actes administratius amb efectes jurídics per a tercers.

d) Delegar a la regidora Sra. MARTA GUINDA CAMPS les competències referides a 
Transparència, Govern Obert i RSC, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius 
amb efectes jurídics per a tercers.

e) Les competències referides a Secretaria General, Gabinet d'Alcaldia, Protocol i 
Comunicació, Atenció Ciutadana, Estadística, Intervenció i Tresoreria les assumeix 
aquesta Alcaldia.

 
SEGON. Delegar les competències que s'esmenten, corresponents a l'Àrea de Polítiques de 
Ciutadania, als regidors i regidores següents:

a) Delegar a la regidora Sra. MARIA MERCÈ MATEO I OLIVARES les competències 
referides a Educació, VNG Inclusió i Dependència, fins i tot la possibilitat de dictar actes 
administratius amb efectes jurídics per a tercers.

b) Delegar al regidor Sr. ADRIÀ GUEVARA I FIGUERAS les competències referides a 
Infància i Joventut, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes 
jurídics per a tercers.

c) Delegar a la regidora Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS les competències referides a 
Cultura, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes jurídics per a 
tercers.
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d) Delegar a la regidora Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL les competències referides a Esports 
i Gent Gran, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes jurídics per 
a tercers.

e) Delegar al regidor Sr. ENRIC GARRIGA UBIA les competències referides a Cooperació, 
Participació, Salut i Memòria Històrica, fins i tot la possibilitat de dictar actes 
administratius amb efectes jurídics per a tercers.

f) Delegar a la regidora Sra. MARTA GUINDA CAMPS les competències referides a 
Convivència i Equitat i Acció Social, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius 
amb efectes jurídics per a tercers.

TERCER. Delegar les competències que s'esmenten, corresponents a l'Àrea de Promoció 
Econòmica, Ocupació i Innovació, als regidors i regidores següents:

a) Delegar al regidor Sr. JORDI MEDINA I ALSINA les competències referides a Promoció 
Econòmica, Projecció de Ciutat i Patrimoni Cultural, fins i tot la possibilitat de dictar 
actes administratius amb efectes jurídics per a tercers.

b) Delegar al regidor Sr. JAUME CARNICER MAS les competències referides a Producció 
del 1r. Sector, Mercats Municipals i Ambulants, fins i tot la possibilitat de dictar actes 
administratius amb efectes jurídics per a tercers.

c) Delegar a la regidora Sra. MARIA MERCÈ MATEO I OLIVARES les competències 
referides a Ocupació, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes 
jurídics per a tercers.

d) Delegar a la regidora Sra. CONXI MARTÍNEZ I SÁNCHEZ les competències referides a 
Empresa i Innovació, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes 
jurídics per a tercers.

e) Delegar al regidor Sr. ENRIC GARRIGA UBIA les competències referides a Economia 
Social i Solidària, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes 
jurídics per a tercers.

QUART. Delegar les competències que s'esmenten, corresponents a l'Àrea de Territori i 
Espai Urbà, als regidors i regidores següents:
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a) Delegar a la regidora Sra. MARTA JOFRA SORA les competències referides a Espai 
Públic i Medi Ambient, fins i tot la possibilitat de dictar actes administratius amb efectes 
jurídics per a tercers.

b) Delegar al regidor Sr. F. XAVIER SERRA I ALBET les competències referides a 
Urbanisme, Habitatge, i Projectes i Obres d'Urbanisme, fins i tot la possibilitat de dictar 
actes administratius amb efectes jurídics per a tercers.

c) Delegar al regidor Sr. ANTONI PALACIOS ASENSIO les competències referides a 
Mobilitat, i Projectes i Obres d'Espai Urbà, fins i tot la possibilitat de dictar actes 
administratius amb efectes jurídics per a tercers.

CINQUÈ. Als efectes merament sinòptics, les competències assumides per cada regidor o 
regidora són les següents:

a) Alcaldia. Titular: Sra. OLGA ARNAU I SANABRA
- Secretaria General
- Gabinet d'Alcaldia
- Protocol i Comunicació
- Atenció Ciutadana
- Estadística
- Intervenció i Tresoreria

b) Primera tinenta d'Alcaldia: Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL
- Seguretat i Protecció Ciutadana
- Esports i Gent Gran

c) Segona tinenta d'Alcaldia: Sra. MARTA JOFRA SORA
- Espai Públic
- Medi Ambient

d) Tercer tinent d'Alcaldia: Sr. JORDI MEDINA I ALSINA
- Promoció Econòmica
- Projecció de Ciutat
- Patrimoni Cultural

e) Quarta tinenta d'Alcaldia: Sra. ADELAIDA MOYA I TAULÉS
- Recursos Humans
- Cultura
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f) Regidor delegat: Sr. ADRIÀ GUEVARA I FIGUERAS
- Administració Electrònica i TIC
- Oficina d'Entitats 
- Infància i Joventut

g) Regidora delegada: Sra. MARTA GUINDA CAMPS
- Transparència, Govern Obert i RSC
- Convivència i Equitat
- Acció Social

h) Regidor delegat: Sr. ENRIC GARRIGA UBIA
- Cooperació
- Participació
- Salut
- Memòria Històrica
- Economia Social i Solidària

i) Regidora delegada: Sra. CONXI MARTÍNEZ I SÁNCHEZ
- Empresa i Innovació

j) Regidora delegada: Sra. MARIA MERCÈ MATEO I OLIVARES
- Educació 
- VNG Inclusió
- Dependència
- Ocupació

k) Regidor delegat: Sr. JAUME CARNICER MAS
- Producció del 1r. Sector
- Mercats Municipals i Ambulants

l) Regidor delegat: Sr. F. XAVIER SERRA I ALBET
- Urbanisme
- Habitatge
- Projectes i Obres d'Urbanisme

m) Regidor delegat: Sr. ANTONI PALACIOS ASENSIO
- Mobilitat
- Projectes i Obres d'Espai Urbà

SISÈ. Als efectes merament exemplificatius, totes les delegacions anteriors abastaran, en el 
sentit més ampli possible, la totalitat de les atribucions de direcció i gestió polítiques i 
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administratives que no haguessin estat delegades en la Junta de Govern Local mitjançant 
decret d’aquesta Alcaldia núm. 3545 de 25.6.2019, així com la signatura de les resolucions, 
de tràmit o definitives, que l’anterior direcció i gestió generin. També abastaran la incoació 
dels expedients de contractació i l’adjudicació dels contractes, en ambdós casos quan la seva 
quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la contractació menor, així 
com l’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades dels 
compromisos de despesa legalment adquirits en relació amb les matèries assignades a les 
regidories corresponents.

SETÈ. Totes les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta 
Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada 
en tot moment. 

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor i regidores 
delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, 
com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la 
potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense necessitat d’una resolució 
expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats en l’expedient.

VUITÈ. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen els 
articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent 
susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor. En el text de les 
resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer 
constar aquesta circumstància expressament.

NOVÈ. Aquest Decret deixa sense efecte qualsevol resolució anterior sobre la mateixa 
matèria.

DESÈ. Del contingut d’aquest decret se’n donarà compte al ple de l’Ajuntament en la propera 
sessió que celebri, i se’n donarà la publicitat legalment exigida per l’article 44.2 ROF en el 
BOP, pàgina web i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament."
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Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa

Isidre Martí Sardà

Secretari General
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