ANUNCI

Atès que la delegació de competències resulta un instrument molt
eficaç quan del que es tracta és de dotar d’una major eficàcia i
celeritat a l’actuació municipal.
Atès el que disposa l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, en concordança
amb les previsions de la legislació autonòmica de règim local
contingudes en l’article 56.3 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, i amb els articles 23 i següents
del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca i l’article 43 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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Atès que es fa palesa la necessitat de procedir a la divisió de
l’Administració Municipal executiva en diferents àrees de
gestió,
amb
l’única
finalitat
d’aconseguir
una
major
planificació i eficàcia administrativa i d’aquesta manera donar
degut compliment als principis constitucionals que predica
l’article 103 de la Carta Magna de l’actuació de tota
Administració Pública: eficàcia, jerarquia, descentralització,
desconcentració i coordinació amb sotmetiment ple a la llei i al
dret.
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Vista la conveniència de dictar les normes organitzatives i
d’atribució de competències dels diferents àmbits de gestió
municipal per tal d’aconseguir un marc estructural adequat per a
la consecució dels objectius previstos.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant
Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, pel qual es convoquen
eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla pel dia
26 de maig de 2019 i constituït el nou Ajuntament, es fa
necessari procedir a l’organització municipal, en exercici de la
potestat d’autoorganizació que l’article 4.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
altra legislació concordant reconeix a aquest Ajuntament.

A

L’Il·lm. Sr. alcalde, en data 18 de juny de 2019, va dictar el
Decret núm. 2019DECL001241, que transcrit literalment diu el
següent:

Plaça de l’Ajuntament,1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13
secretaria@stabarca.com

Presidenta:


Montserrat Tobella Canals

2. ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
Presidenta:


Ana Maria Alba Aguilera

3. ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
President:


Juan Pablo Beas Fernández

4. ÀREA DE SERVEIS GENERALS, PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC DE LA CIUTAT
President:


Juan Pérez López

A
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Segon.- Adscriure a les àrees de l’organització municipal
executiva les regidories que a continuació es relacionen i
nomenar Regidors/es Delegats/des de l’Alcaldia pel seguiment i
gestió ordinària dels assumptes corresponents a cadascun
d’ells/elles i amb relació a les comeses generals i específiques
que s’assenyalin als/les regidors/es següents:
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1. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS:

CVE 2019030026

Primer.- Aprovar l’organització següent de l’administració
municipal executiva d’aquest Ajuntament, que té per finalitat
possibilitar una millor direcció i gestió a partir de la divisió
en àrees de coordinació política i delimitació de les diverses
actuacions així com la designació dels seus Presidents:

Data 3-9-2019

RESOLC:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em
confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció
donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril; article 53 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 i
l’article 7.1 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca.

Plaça de l’Ajuntament,1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA
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secretaria@stabarca.com









3. ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT:






Regidor d’Urbanisme i Obres Municipals: Sra. Ana Maria
Alba Aguilera
Regidor de Serveis Municipals i Manteniment i Ocupació
de la Via Pública: Sr. Luis Oulego Moral
Regidora de Medi Ambient i Activitats: Sra. Maite Navas
Aguayo
Regidor de Protecció Civil: Sr. Xavier Pla Gómez
Regidor de Seguretat Ciutadana i Circulació: Sr.
Francesc Delgado Comajuncosas.

4. ÀREA DE SERVEIS GENERALS, PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC DE LA CIUTAT:


B



Regidor de Recursos Humans, Organització i Planificació:
Sr. Juan Pérez López
Regidor de Serveis Generals: Sr. Juan Pérez López
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Regidora de Serveis Socials i Habitatge: Sra. Rosario
Ramírez Pastora
Regidora de Gent Gran: Sra. Rosario Ramírez Pastora
Regidor de Polítiques d’Igualtat: Sr. Rubén Castro
Torres
Regidora de Cooperació i Solidaritat: Sra. Rosario
Ramírez Pastora
Regidora de Salut Pública: Sra. Montserrat Tobella
Canals
Regidora de Consum: Sra. Saray Cantero García
Regidor de Cultura i Joventut: Sr. Juan Pablo Beas
Fernández
Regidor d’Ensenyament: Sra. Saray Cantero García
Regidor d’Esports: Sr. Luis Oulego Moral
Regidor de Participació Ciutadana: Sra. Maite Navas
Aguayo
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2. ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA:

Data 3-9-2019



Regidora d’Hisenda i Gestió Tributària: Sra. Montserrat
Tobella Canals
Regidor
de
Noves
Tecnologies
i
Sistemes
de
la
Informació: Xavier Pla Gómez

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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1. ÀREA DE SERVEIS ECONÒMICS:
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Quart.- Delegar a favor dels Regidors/es delegats/des la
facultat
de
direcció
de
la
Regidoria
corresponent
i
serveis/departaments adscrits, la seva gestió i la signatura de
quants documents de tràmit o definitius, incloses les propostes
de resolució, siguin necessàries per l’execució de les seves
funcions. Sens perjudici d’això, la concreció exacta de totes
les facultats serà objecte de resolució/ons posterior/s.
Cinquè.- Totes les atribucions delegades s’hauran d’exercir 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/a.
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Sisè.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa
l’article 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia
següent a la data de notificació d’aquest Decret als/les
regidors/es afectats/des, i tindran caràcter indefinit, sense
perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia.
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a) Coordinar les diferents regidories
pel seguiment i
avaluació dels projectes i programes establerts, així com
el seguiment dels diferents assumptes i tràmits que en les
mateixes es duguin a terme.
b) Exercir la direcció de la política municipal, segons les
directrius assenyales per l’Alcalde, el Ple o la Junta de
Govern Local.
c) Vigilar i controlar que s’acompleixin les directrius i
acords dels òrgans de govern.
d) Proposar a l’Alcaldia resolucions que es considerin
procedents en els assumptes que siguin de la seva
competència.
e) Elevar al Ple de la Corporació, previs els tràmits
d’informació o supervisió de les Comissions Informatives,
els assumptes que s’hagin de sotmetre a l’esmentat òrgan.
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Tercer.- Acordar que els/les Presidents/es de cadascuna de les
àrees definides exerciran les atribucions següents, sense
perjudici de les atribucions que es confereixin en un futur:

A

de Transparència: Sr. Fernando Yécora Santiago
de Gestió del coneixement: Sr. Juan Pérez López
de Promoció Econòmica: Sr. Juan Pérez López
d’Indústria i Comerç: Sr. Juan Pérez López

Data 3-9-2019

Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 3-9-2019

Sant Andreu de la Barca, 26 d’agost de 2019
L’alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez
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Novè.- Difondre el contingut d’aquest Decret, en compliment del
principi de Transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal, en
compliment del que 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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Vuitè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera
sessió que tingui lloc d’acord amb l’article 24.1.c) del ROM i
44.4 del ROF, i publicar el seu text íntegre en el Butlletí
Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article
44.2 del text legal abans esmentat.

A

Setè.Notificar
aquesta
resolució
als/les
regidors/es
afectats/des, entenent-se acceptada la competència delegada de
forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no
es manifesta res en contra, o es fa ús de les delegacions.
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