El 19 de setembre passat el secretari general ha emès informe sobre aquesta problemàtica.
En ell es conclou que les tinències d’alcaldia de subàrea tenen les facultats que figuren a
l’apartat tercer, epígraf 3.1. del decret núm. 7304, que atribueix les competències delegades
per l’Alcaldessa.
Altrament, s’ha detectat que les delegacions de competències en favor de la primera tinència
d’alcaldia relatives a l’EDUSI, cal ajustar-les millor a la regulació d’aquesta subvenció, tot
separant les de selecció i aprovació de les operacions proposades per ser finançades en el
marc d’aquesta subvenció.
Per això, RESOLC:
Primer.- Aprovar la modificació de l’apartat tercer del decret d’alcaldia núm. 7304, de data 12
de juliol de 2019, que tindrà la redacció següent:
“3.1.- S’atribueixen a les Tinències d’alcaldia d’àrea i subàrea, les delegacions genèriques,
que comprenen les facultats següents:
(...)
3.2.- Amb caràcter específic, les tinències d’alcaldia d’àrea, subàrea i regidors/es
desenvoluparan, per delegació, les competències en les matèries que s’especifiquen a
continuació, d’acord amb l’àrea en la que s’inscriuen.
(...)”
“2. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS, URBANISME, COMERÇ I MOBILITAT
Primer Tinent d’Alcaldessa de l’àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i
Mobilitat: Sr. Esteve Serrano Ortín
Les matèries competencials abasten la programació i execució del planejament urbanístic, la
gestió urbanística i patrimoni municipal del sòl, transports i mobilitat.
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S’han plantejat algunes dificultats interpretatives pel que fa a les potestats delegades en les
dues tinències d’alcaldia de les subàrees d’espai públic i medi ambient i d’habitatge i energia.
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Per decret d’alcaldia de 12 de juliol de 2019 (número de registre 7304), es va resoldre, entre
d’altres qüestions, delegar les competències en favor de les tinències d’alcaldessa i
regidories.

Data 24-10-2019

L’alcaldessa, mitjançant decret número 9033/2019, de data 7 d’octubre, ha dictat la resolució
següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI

També els projectes i la urbanització de l’espai públic (vies públiques i places), així com els
projectes d’obres d’edificis municipals.

Igualment, les competències de disciplina urbanística.

B

També la gestió i tramitació de llicències d’activitats i d’obres.



La selecció i aprovació de les operacions proposades per ser finançades amb càrrec al
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de l’EDUSI de
Santa Coloma de Gramenet.



L’aprovació i lliurament a les unitats executores del Document que estableix les
condicions de l’ajuda (DECA).

Totes aquelles funcions necessàries pròpies de la gestió de la subvenció diferents de les
directament relacionades amb l’execució material.
Aquesta delegació tindrà efectes de 19 de setembre de 2019.
Tercer - Publicar extracte d’aquest decret en el Butlletí Oficial de la Província i donar-ne
compte al Ple de la Corporació, així com notificar personalment als/les afectats/des i al
Servei d’Informàtica.
Quart - Les resolucions que s’adoptin per delegació, indicaran expressament aquesta
circumstància i faran esment de la data i òrgan que les atorga.
Santa Coloma de Gramenet, 16 d’octubre de 2019

https://bop.diba.cat
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El secretari general, Fco. Javier Ezquiaga Terrazas

Pàg. 2-2

Segon - Delegar en el regidor de Medi Ambient i Protecció Animal, Sr. Álvaro Rodilla García,
les competències de responsable de la Unitat de Gestió per a la selecció i aprovació
d’operacions del pla d’implementació de l’EDUSI de Santa Coloma de Gramenet, que abastarà
les funcions següents:
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Serà Regidor del Districte IV”.

Data 24-10-2019

Tindrà adscrita funcionalment l’empresa municipal Gramepark, SA.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Entre les seves competències s’inclouen la coordinació de totes les matèries competencials
incloses en les subàrees d’espai públic i medi ambient i d’habitatge i energia. En cas
d’absència, malaltia o declaració d’abstenció o recusació, les competències i facultats
delegades en aquestes subàrees s’exerciran de forma automàtica pel Primer Tinent
d’Alcaldessa de l’Àrea de Serveis Territorials, Urbanisme, Comerç i Mobilitat.
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També les seves competències abasten la dinamització comercial, fires i disciplina de mercat,
gestió dels mercats municipals i mercats de venda no sedentària i turisme i les polítiques de
promoció de la ciutat.
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