AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, relatiu a la MODIFICACIÓ del Decret d’organització del

A

EDICTE

Identificació de l’expedient
Expedient número 5224/2019 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs municipal 20192023.
Decret número 867/2019, de 17 de juny de 2019.
- Modificació Decret 867/2019.
Antecedents
1. En data 17 de juny de 2019, el Sr. Isidre Pineda Moncusí, alcalde de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui, ha dictat el Decret número 867/2019 d’organització del cartipàs municipal 20192023, mitjançant el qual es constitueix la Junta de Govern Local, es proposa al ple de
l’ajuntament la seva periodicitat, es nomena els tinents d’alcalde i els membres de la Junta de
Govern Local, i s’acorden les atribucions de la Junta de Govern Local per delegació expressa
de l’Alcaldia.
2. Aquesta Alcaldia considera necessari modificar el nom d’algunes regidories i de les
competències assignades que consten a l’esmentat decret.
3. En data 3-07-2019, el senyor Antoni Jesús Campelo Rodríguez, Tècnic d'Administració
General, ha emès un informe jurídic.
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«DECRET 961/2019

Data 17-7-2019

2023, el contingut del qual es transcriu íntegrament a continuació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

modificació del Decret d’organització del Cartipàs Municipal corresponent al mandat 2019-

B

Es fa públic que en data 4 de juliol de 2019, l’alcalde ha dictat el Decret d’Alcaldia 961/2019, de

https://bop.diba.cat

Cartipàs Municipal corresponent al mandat 2019-2023, expedient 5224/2019.

Públiques.
- Llei 40/2015 d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,
RESOLC:
Primer. Modificar el contingut de l’apartat Sisè de la part resolutiva del Decret d’Alcaldia

https://bop.diba.cat

- Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
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- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

CVE 2019025143

Fonaments de dret

A

4. L’expedient se sotmet a fiscalització per intervenció.

competències que inclou cada regidoria esmentada, de la manera següent:

On diu:
(...)
Sisè. Efectuar delegació especial per a la direcció interna i la gestió dels serveis municipals.
Així mateix, es fa constar que l’enumeració de les competències que es transcriuen no són una
relació exhaustiva de totes i cadascuna de les competències que inclou cada regidoria
esmentada, essent aquestes les següents:
(...)
Policia Local:
- Seguretat.
- Civisme.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

direcció interna i la gestió dels serveis municipals, així com pel que fa a l’enumeració de les

Data 17-7-2019

número 867/2019, de 17 de juny de 2019, pel que fa a efectuar delegació especial per a la

B

(...)

Regidor d’Indústria, Empresa i Treball:

- Programa d’atenció a la dona i a la família.
- Programa d’atenció a la infància.
- Centre obert.
- Igualtat d’oportunitats.
- Relació amb les entitats del tercer sector social.



(...)



Policia Local



(...)

(...)
- Senyora Germania De los Angeles Llive Cruz, Cinquena tinenta d’alcalde, assumeix les

Data 17-7-2019

- Senyor Isidre Pineda Moncusí, alcalde, es reserva les competències següents:

CVE 2019025143
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(...)

https://bop.diba.cat

Igualtat d’Oportunitats:

A

(...)



Regidora d’Igualtat d’Oportunitats



(...)



(...)



(...)



(...)

(...)
- Senyora Carme Germà Vila, assumeix les competències següents:



Regidora de Turisme



(...)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

competències següents:

B

(...)

A

Ha de dir:
(...)
Així mateix, es fa constar que l’enumeració de les competències que es transcriuen no són una
relació exhaustiva de totes i cadascuna de les competències que inclou cada regidoria
esmentada, essent aquestes les següents:

https://bop.diba.cat

Sisè. Efectuar delegació especial per a la direcció interna i la gestió dels serveis municipals.

Seguretat Ciutadana:
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(...)

(...)
Indústria, Empresa i Treball:
(...)
Igualtat, Feminisme i Polítiques LGTBI+:
- Igualtat i equiparació social.
- Foment de la transversalitat en polítiques feministes.
- Foment de les polítiques LGTBI+.
- Programa d’atenció a la dona i a la família.
- Programa d’atenció a la infància.
- Centre obert.
- Relació amb les entitats del tercer sector social.
(...)

- Senyor Isidre Pineda Moncusí, alcalde, es reserva les competències següents:



Alcaldia



Seguretat Ciutadana

Data 17-7-2019

- Protecció Civil.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Civisme.

B

- Seguretat Ciutadana.

CVE 2019025143

- Policia Local.



Comunicació

- Senyora Germania de los Angeles Llive Cruz, Cinquena tinenta d’alcalde, assumeix les

A

(...)



Regidora de Nova Ciutadania



Regidora de Salut



Regidora de Participació Ciutadana i Voluntariat



Regidora de Cooperació i Solidaritat

(...)
- Senyora Carme Germà Vila, assumeix les competències següents:



Regidora de Turisme i Termalisme



Regidora de Patrimoni i Memòria Local

(...)
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Regidora d’Igualtat, Feminisme i Polítiques LGTBI+
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https://bop.diba.cat

competències següents:

disposen els articles 44.2 i 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
comunicar-la a totes les Àrees, departaments i serveis de l'Ajuntament.
Tercer. Entrada en vigor:
El present Decret és executiu des del dia de la data d’aquest propi Decret. Això de
conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals i haurà d’inscriure’s al Llibre de Decrets de l’Alcaldia amb data
d’avui.
Quart. Notificar aquest decret a les persones interessades, en el benentès que si en el termini
de cinc dies des de la recepció de la notificació no manifesten res en contra s’entendrà que

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

de la Generalitat de Catalunya i al tauler municipal de la corporació, en compliment del que

Data 17-7-2019

Segon. Fer públic aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial

B

accepten tàcitament els nomenaments i delegacions que conté.

Cinquè. Donar compte del contingut íntegre d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament, en

L’alcalde accidental

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 17-7-2019

CVE 2019025143

Pàg. 6-6

Jaume Mauri Sala

https://bop.diba.cat

Caldes de Montbui, 5 de juliol de 2019

A

compliment del que disposa l’article 38.d) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.»
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