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Aquesta Alcaldia, mitjançant Decret del dia 13 de setembre de 2021, ha disposat:
“Primer. Deixar sense efecte la delegació efectuada de l’Àrea de Manteniment al
regidor senyor Xavier Robles Círia per Decret de l’Alcaldia núm. 2019-0301 del dia
10 de juliol de 2019. A partir d’ara aquesta Àrea l’exerciré de forma directa.
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Segon. Deixar sense efecte la delegació efectuada de l’Àrea de Dones, Feminisme i
LGTBI a la senyora Mariona Altimira i Sallent per Decret de l’Alcaldia núm. 20190416 del dia 26 de setembre de 2019.
Tercer. Ampliar la delegació de l’Àrea de Dones, Feminisme i LGTBI a la regidora
senyora Nabila El Morani per Decret número 2019-0301 de data 10 de juliol de 2019.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Sisè. Donar compte d’aquest decret al Ple en la primera sessió que se celebri.”
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Cinquè. Notificar personalment la present resolució als/les regidors/es
designats/des, que hauran d’acceptar expressament, essent efectiva la delegació a
partir de l’endemà de la seva acceptació expressa davant l’Alcalde, i remetre la
Resolució del nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació,
igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis i pàgina web de l’Ajuntament,
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la
resolució per l’Alcalde.

Data 11-10-2021

Quart. Determinar que els regidors i regidores delegats/des esmentats/des en
relació amb la matèria objecte de la delegació exerciran funcions de planificació,
programació i gestió de les actuacions que corresponguin a cada àmbit d’actuació
municipal pel qual se’ls designa amb facultat de direcció, inspecció i impuls dels
serveis compresos en cada àmbit, sense facultat però de resoldre actes que afectin
a tercers.
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