Així mateix, en data 21.06.2019, mitjançant la Resolució núm. 20190001001689 va aprovar la
delegació d’atribucions en els tinents d’alcalde i regidors i regidores de l’Ajuntament.
Concretament, va acordar delegacions especials al tinent d’alcalde i regidor Sr. José Carlos
García Romero per a la gestió de les matèries següents:
- En l’Àrea de Serveis a les Persones: Esports i Joventut.
- En l’Àrea de Governança i Desenvolupament Local: Transparència, Bon Govern i Participació.
Aquestes delegacions especials comporten la facultat de direcció i impuls de l’activitat
municipal dels serveis inclosos en dites atribucions.
Així mateix, el tinent d’alcalde i regidor Sr. José Carlos García Romero forma part com a titular
de la composició de les Comissions Informatives de Territori, Espai Públic, Medi Ambient i
Hisenda; de Serveis a les Persones; de Governança i Desenvolupament Local.
El Sr. José Carlos García Romero ha demanat el permís de paternitat corresponent a les
quatre primeres setmanes de forma ininterrompuda, que d’acord amb la seva comunicació serà
de 6 de novembre a 10 de desembre de 2020, ambdós inclosos.
Fonaments jurídics
- Art. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (RJSP).
- Art. 44.3 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.
- Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgent per a garantia de la igualtat de
tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, respecte l’aplicació
progressiva del permís del progenitor diferent de la mare biològica, pel qual es disposa que el
2020 la durada del permís del progenitor serà de dotze setmanes, essent les quatre primeres
ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement.
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Una vegada celebrades les Eleccions Locals que van tenir lloc el 26 de maig de 2019, l’Alcalde
President de l’Ajuntament de Sant Joan Despí va dictar la resolució núm. 20190001001687 en
data 21 de juny de 2019, d’aprovació del nomenament dels tinents i tinentes d’alcalde de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en la que va nomenar el Sr. José Carlos García Romero
tinent d’alcalde.

CVE 2020033046

Fets

Data 19-11-2020

RESOLUCIÓ

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, es dona publicitat a la Resolució de l’Alcaldia núm. 20200001002699 de data
10.11.2020 relativa a establir temporalment les delegacions atribuïdes a un tinent d’alcalde amb
motiu del seu permís de paternitat.
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Òrgan competent

Camí del Mig, 9
Tel. 93 480 60 00 – Fax 93 480 60 55
08970 Sant Joan Despí

L’Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, d’acord amb l’art. 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i art. 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.
Per tot l’exposat,

Cinquè.- Comunicar aquesta resolució als suplents de cadascuna de les comissions
informatives de les que forma part el Sr. José Carlos García Romero, per als efectes
corresponents.
Sisè.- Comunicar aquest acord al departament de Recursos Humans i al departament de
Sistemes d’Informació per als efectes corresponents, així com als responsables dels
departaments municipals per al coneixement general de l’acord.
Setè.- Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’edictes
electrònic municipal.
Vuitè.- Notificar el present decret a l’interessat, informant-lo que contra el mateix no cabrà
recurs, encara que podrà impugnar-se en el que, en el seu cas, s’interposi contra la resolució
del procediment, segons l’art. 10.2 de la RJSP.

Sant Joan Despí, 12 de novembre de 2020
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L’alcalde, Antoni Poveda Zapata
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Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple de la corporació en la primera sessió que
se celebri amb posterioritat a la mateixa, d’acord amb l’art. 44 del ROF.
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Tercer.- Aquest establiment temporal de delegacions especials sortirà efectes des del dia 6 de
novembre a 10 de desembre de 2020, ambdós inclosos.

Data 19-11-2020

Segon.- Establir temporalment les delegacions especials en matèria de Transparència, Bon
Govern i Participació a favor del Sr. Cristian Rastrojo Lara, president de l’Àrea de Governança i
Desenvolupament Local, amb motiu del permís de paternitat del tinent d’alcalde i regidor
delegat Sr. José Carlos García Romero.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer.- Establir temporalment les delegacions especials en matèria de Joventut i d’Esports a
favor del Sr. Alejandro Medrano Soler, president de l’Àrea de Serveis a les Persones, amb
motiu del permís de paternitat del tinent d’alcalde i regidor delegat Sr. José Carlos García
Romero.
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