ANUNCI D’INFORMACIÓ PÚBLICA

I. El dia 19 de juliol de 2019 es va constituir el Consell Comarcal del Vallès Occidental per al
mandat corporatiu 2019-2023, varen prendre possessió del càrrec els consellers/es
comarcals, d’acord amb l’acta de proclamació lliurada per la Junta Electoral Provincial de
Barcelona del dia 3 de juliol de 2019, i es va escollir a la presidència.
II. Efectuada la constitució de la corporació, procedeix la realització de les actuacions
conduents a la configuració del cartipàs; una de les quals, és la que fa referència a la
delegació d’atribucions als consellers i conselleres que conformen l’equip de govern
comarcal.

Fonaments de dret
1r.- Normativa aplicable
La normativa aplicable és la següent:
-

-

El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya (TRLOCC).
El Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Occidental (ROC),
especialment l’article 4.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), especialment els articles
12 i 13.
Reglament d’Organització i funcionament (ROF), especialment els articles 43
a 45.
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1.- Antecedents de fet
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Règim intern
Cartipàs mandat Corporatiu 2015-2019
Tràmit:
Delegacions d’atribucions
Òrgan:
Presidència
Expedient:
2015-2019
Quadre classificació:G1002

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“
Procediment:

A

El President del Consell Comarcal, per Decret núm. 234/2019 de data 22 de juliol de 2019,
ha decretat el següent:

La presidència pel bon funcionament i eficàcia en la gestió del Consell Comarcal considera
adient la delegació de part de les seves atribucions en alguns membres de la corporació, per
tal d’assolir una major agilitat en la direcció i gestió dels diferents àmbits de responsabilitat.

B

2n.- Delegar atribucions de la Presidència

En conseqüència de tot el que ha quedat exposat, aquesta Presidència d’acord amb les
facultats que té conferides, per l’article 13.1.d) del TRLOCC

-

ABSS (Àrea Bàsica).
Infància.
Dependència.
Joventut.
Gent Gran.
Salut
Igualtat de gènere / drets civils
Servei comarcal d’acollida.

Tercer.- DELEGAR, de conformitat amb els antecedents de fet i de dret que han quedat
exposats, les atribucions que ostenta la presidència en matèria de Territori i Transició
Ecològica en el conseller comarcal Sr. Carles Rodríguez Herencia, i que comprèn els
àmbits materials següents:
-

Gestió Forestal.
Servei Forestal de Biomassa
Energia
Qualitat Ambiental
Obra Pública
Habitatge
Mobilitat
Petits municipis
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Segon.- DELEGAR, d’acord als antecedents de fet i de dret que han quedat exposats, les
atribucions que ostenta la presidència en matèria de Drets Socials en la consellera
comarcal Sra. Miriam Casaramona Massana que comprèn els àmbits materials següents:

Data 9-8-2019

- Administració electrònica i gestió documental
- Oficina d’atenció ciutadana
- Serveis jurídics.
- Gestió econòmica.
- Mancomunació de serveis.
- Recursos Humans
- Mercavallès

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer.- DELEGAR, en base als antecedents de fet i de dret que han quedat exposats, les
atribucions que ostenta la presidència en matèria de Serveis Centrals, Transparència i
Bon Govern en la consellera comarcal Sra. Eva Candela López que comprèn els àmbits
materials següents:

A

DECRETA

(a) En l’àmbit material d’Obra Pública, en la consellera comarcal Sra. Neus Garcia
Ribas, en qualitat de consellera adjunta al conseller de Territori i Transició
Ecològica:

B

DETERMINAR que dins aquesta matèria es concreten les següents DELEGACIONS
ESPECIALS:

Ajuts individuals de menjador
Recooperem / Dinem Junts
Transport Escolar
Formació pel Treball
Programació d’activitats educatives

Sisè.- Són assumides directament per la Presidència del Consell Comarcal els següents
àmbits materials que formen part del Govern i Serveis Generals:
-

La planificació estratègica i innovació
L’observatori comarcal.
Objectius de desenvolupament Sostenible
RSC /Salari Mínim Comarcal.
Cooperació
Promoció turística
Infraestructures

Setè.- MANIFESTAR que les delegacions atorgades als consellers/es comarcals
delegats/des comprenen únicament les facultats de proposta i gestió política de les diferents
àrees de responsabilitat, quedant reservada a la Presidència les facultats de resolució i la
resta de les contingudes en l’article 9.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre i tot el que no es
delega expressament per la presidència resta dintre de les seves facultats originàries.
Vuitè.- ESTABLIR que l'exercici de les delegacions a què es refereixen els punts anteriors
d'aquest DECRET, s'inicien des del moment de la seva notificació a la persona interessada i
prèvia acceptació per ell/a mateix/a, expressa o tàcitament.
Novè: DEIXAR CONSTÀNCIA de la possibilitat d’avocació de les facultats delegades, en els
termes dels artícles 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic
(LRJSP) i 8.5 i 9 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).
Desè: ESTABLIR que, de conformitat amb allò que determina l’article 9.3 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre (LRJSP) i 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost (LRJPAPC), les
delegacions efectuades en aquest Decret seran publicades en el Butlletí Oficial de la
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Cinquè.- DELEGAR, de conformitat amb els antecedents de fet i de dret que han quedat
exposats, les atribucions que ostenta la presidència en matèria d’Educació i Formació en
el conseller comarcal Sr. Manel Salvador Robles Fernàndez, i que comprèn els àmbits
materials següents:

Data 9-8-2019

Desenvolupament Industrial
Economia social i sostenible
Empresa i cultura emprenedora
Accés al mercat de treball

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

-

B

Quart.- DELEGAR, de conformitat amb els antecedents de fet i de dret que han quedat
exposats, les atribucions que ostenta la presidència en matèria de Desenvolupament
Econòmic, Industrial i Treball en el conseller comarcal Sr. Xavier Garcés Trillo, i que
comprèn els àmbits materials següents:

A

(b) En matèria d’Habitatge, en la consellera comarcal Sra. Maria del Mar Sempere, en
qualitat de consellera adjunta al conseller de Territori i Transició Ecològica

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Terrassa, 31 de juliol de 2019.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 9-8-2019

Ignasi Giménez Renom
President

https://bop.diba.cat

Tretzè: DETERMINAR que del contingut d'aquest Decret, se'n donarà compte al Ple del
Consell en la propera sessió que celebri i se li donarà el tràmit reglamentari corresponent.”
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Dotzè: REVOCAR i, per tant, deixar sense efectes les anteriors delegacions efectuades per
la Presidència a favor dels consellers i conselleres dels diversos àmbits materials.
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Onzè: INDICAR als consellers i conselleres a favor dels/de les quals s’ha atorgat les
precedents delegacions, que tenen el deure d’informar aquesta Presidència sobre l’exercici
de les funcions delegades en els termes previstos a l’article 115 del ROF.

A

Província, al tauler d’anuncis i a la pàgina web comarcal, i difondre-la, en compliment del
Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la seu
electrònica comarcal, en compliment del què disposen els articles 5 i següents de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon govern, i 8 i
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i
bon govern de Catalunya.
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