1.

Decret de l’Alcaldia núm. 1.579/19, de 15 de juny de 2019:

Primer: Establir les següents ÀREES DE GESTIÓ municipal als efectes de delegació
d’atribucions d’aquesta Alcaldia en favor dels regidor/es membres de la Junta de Govern
Local d’aquest Ajuntament:


ÀREA DE PRESIDÈNCIA I BON GOVERN
Coordinador: alcalde, Eduard Rivas Mateo



ÀREA DE DRETS SOCIALS i CIUTADANIA:
Regidora-coordinadora: primera tinent d’alcalde, Maria Vallejo González



ÀREA DE TERRITORI i SOSTENIBILITAT:
Regidor-coordinador: segon tinent d’alcalde, Rogeli S. de la Cruz Valdoví

Segon: Establir que, amb la finalitat de donar suport a la gestió de la coordinació política de
l’Àrea, farà funcions d’ADJUNT A LA COORDINACIÓ de l’ÀREA DE DRETS SOCIALS i
CIUTADANIA, el tercer tinent d’alcalde i membre de la Junta de Govern Local, regidor Jose M.
Ortí López. En aquest sentit, el regidor designat haurà de donar compte regularment a la
Coordinadora titular de les gestions realitzades en l’àmbit de la seva atribució.
Tercer: Establir que als COORDINADORS D’ÀREES els hi correspondran les facultats de
coordinació global de les regidories en elles integrades, la formulació a la Junta de Govern
Local de propostes conjuntes de les regidories del seu àmbit, l’elaboració i seguiment dels
plans d’actuació que s’estableixin, i la coordinació, en el seu cas, amb l’alcalde i altres òrgans
de govern municipal.
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Es transcriu textualment la part resolutiva dels Decrets adoptats en relació amb la matèria:

Data 7-8-2019

Model governança política mandat 2019-2023: nomenament coordinadors d'Àrea, regidors
delegats i competències.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Celebrades les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019 i constituïda la nova
Corporació Local el dia 15 de juny de 2019, es fan públiques les resolucions i els acords
relatius al cartipàs municipal de l’Ajuntament d’Esparreguera:

B

EDICTE

De forma específica els hi correspon als coordinadors d’Àrea:

Quart: Establir que als COORDINADORS D’ÀREES els hi correspondran les facultats de
resolució següents:
a) Sol·licitar subvencions de tot tipus atorgades a favor de l’Ajuntament en els
supòsits que no sigui competència del Ple de la Corporació.
b) Ordenar la publicació, l’execució i fer complir els acords de l’Ajuntament de
competència de l’Àrea o servei municipal.
c) Autorització i disposició dels crèdits dotats pressupostàriament de quantia igual o
inferior a 15.000,00 (IVA no inclòs)
d) Reconeixement d’obligacions dels crèdits dotats pressupostàriament de quantia
igual o inferior a 15.000,00 (IVA no inclòs), excepte en matèria de subvencions.
e) L’adopció d’acords en matèria de gestió tributària i dels ingressos que no hagin
estat delegats a la Junta de Govern Local
f) La constitució, reposició i cancel·lació de bestretes de caixa fixa i pagaments a
justificar.
Cinquè: Establir específicament que el regidor coordinador de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, a més de les facultats de resolució anterior, té atribuïdes les següents facultats
resolutòries:
1.

L’atorgament de llicències urbanístiques i ambientals que no hagin estat
delegades a la Junta de Govern Local, així com, en el seu cas, la resolució del
règim de comunicacions i declaracions responsables que puguin derivar-se en
aquestes matèries.
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e) La Presidència de la Comissió Informativa d’assumptes relatius al seu àmbit
competencial.

Data 7-8-2019

d) La coordinació dels projectes, activitats i inversions de l’Àrea i de la despesa
derivada dels mateixos.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

c) Actuar com a nexe d’unió i coordinació política de l’Àrea amb la esta d’òrgans de
govern municipal
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b) Requerir i conèixer qualsevol informació relativa al funcionament de l’Àrea , sigui a
través dels regidors i/o regidores que puguin tenir atribucions i competències
específiques assignades, o dels responsables d’Àrees, o de serveis.

A

a) Establir les directrius de coordinació política transversal dins de l’Àrea i, en cas de
ser necessari establir-ne també l’ordre de prioritats.

5. Actes administratius, incloses les declaracions de disconformitat, en expedients de
comunicació de primera utilització o ocupació.
6. Llicències i autoritzacions corresponents a l’ocupació temporal sobre béns de
domini públic
7. Incoació i tramitació dels expedients administratius de caràcter sancionador per
infraccions urbanístiques i ambientals fins a 2.999 €.
8.

I tots aquells actes administratius, de tràmit o definitius, que fossin necessaris
per a l’execució de les competències en les matèries pròpies de Serveis
Territorials.

Sisè: Les citades atribucions delegades s’hauran d’exercir pels coordinadors en el termes i
dins els límits de la present delegació, no essent susceptibles de ser delegades en cap altre
òrgan, sens perjudici de què l’Alcaldia pugui en qualsevol moment revocar la delegació,
avocar el coneixement d’un determinat assumpte, o d’altra tècnica prevista legalment en
matèria de delegació de competències.
Setè: En el text de les resolucions que adoptin els coordinadors en virtut de la present
delegació s’haurà de fer constar expressament aquesta circumstància mitjançant la inclusió
del número, data del Decret de delegació i referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, pel qual s’efectua la delegació.
Vuitè: Les resolucions que s’adoptin per delegació, que seran immediatament executives i
gaudiran de presumpció de legitimitat, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia, com a titular
de la competència originària, a qui s’haurà de mantenir informada en tot moment de l’exercici
de la delegació.
Novè: Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
de la Corporació, donant-ne compte al Ple en la sessió extraordinària que es celebri en
compliment d’allò establert als articles 38 i 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Desè: Publicar el règim de delegacions previst en aquesta resolució en el Portal de
Transparència Municipal, en virtut de les previsions dels articles 6 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 9 de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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La tramitació dels expedients de protecció de la legalitat urbanística, previstos al
Títol VII del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel quals s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, excepte allò delegat a la Junta de Govern Local.
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La tramitació dels expedients d’ordre d’execució a que fa referència l’article 197
del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel quals s’aprova el Text refós de la
Llei d’urbanisme, excepte allò delegat a La Junta de Govern Local.

Data 7-8-2019

3.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les liquidacions tributàries en l’àmbit urbanístic i ambiental.
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2.

Tercer: Conferir a favor dels REGIDORS/ES DELEGATS/DES que consten en el referit
organigrama les següents facultats de direcció interna i gestió:
a) La representació de l’Ajuntament en l’àmbit de les matèries objecte de delegació
(no incorpora la capacitat de signar documentació amb vinculació externa de la
Corporació com contractes i convenis, facultat reservada per a aquesta Alcaldia
en virtut de les previsions de l’article 21.1.b) de la LBRL)
b) La direcció, la inspecció i l’impuls dels serveis i obres
c) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat,
elaboració de documents comptables RC, A, AD i ADO.
Quart: Les citades atribucions delegades s’hauran d’exercir pels regidor/es delegats/des en el
termes i dins els límits de la present delegació, no essent susceptibles de ser delegades en
cap altre òrgan, sens perjudici de què l’Alcaldia pugui en qualsevol moment revocar la
delegació, avocar el coneixement d’un determinat assumpte, o d’altra tècnica prevista
legalment en matèria de delegació de competències.
Cinquè: Aprovar la creació de comissionats per al mandat corporatiu 2019-2023 i atribuir la
responsabilitat política de coordinació en els següents termes:
 Comissionat: Pla director d’esports; Responsable polític: José M. Ortí López
 Comissionat: Política cultural Municipal; Responsable polític: Juan Jurado Bracero
 Comissionat: Dinamització entorn a la Colònia Sedó; Responsable polític: Eduard
Rivas Mateo
 Comissionat: Pla d’actuació als barris; Responsable polític: Eduard Rivas Mateo
Sisè: Establir que aquesta Alcaldia es reserva de forma específica les facultats de supervisió
de la coordinació de les polítiques i serveis públics, que impulsin tant els coordinadors d’Àrea
com els regidors/es delegats, vinculades als diferents barris del Municipi; concretament
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Segon: Aprovar l’organigrama polític de l’Ajuntament d’Esparreguera, que estableix els
ÀMBITS (MATERIALS) DE RESPONSABILITAT POLÍTICA municipal, en el marc de les àrees
previstes a la resolució de l’Alcaldia 1579/19, d’acord amb document Annex II.
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Primer: Aprovar el nou model de governança municipal de l’Ajuntament d’Esparreguera per al
mandat 2019-2023, d’acord amb la Memòria de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que
consta com a document Annex I.

Data 7-8-2019

Decret de l’Alcaldia núm. 1.653/19, de 25 de juny de 2019:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.
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Onzè: Establir que, de conformitat amb allò previst a l’article 44.2 del ROF, la present
resolució entrarà en vigor el dia següent de la seva signatura sens perjudici de la preceptiva
publicació abans esmentada, i mantindrà els seus efectes amb caràcter indefinit, sens
perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia.

Novè: Establir que, de conformitat amb allò previst a l’article 44.2 del ROF, la present resolució
entrarà en vigor el dia següent de la seva signatura sens perjudici de la preceptiva publicació
abans esmentada, i mantindrà els seus efectes amb caràcter indefinit, sens perjudici de la
potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia

La qual cosa es fa pública als efectes previstos als articles 44.2 i 51.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals (ROF).
L’alcalde
Eduard Rivas Mateo
Esparreguera, 25 de juliol de 2019
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Vuitè: Publicar el règim de delegacions previst en aquesta resolució en el Portal de
Transparència Municipal, en virtut de les previsions dels articles 6 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 9 de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Data 7-8-2019

Setè: Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
de la Corporació, donant-ne compte al Ple en la propera sessió que celebri.
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Equipaments cívics
Espais verds
Via pública
Convivència ciutadana
Dinamització veïnal
Acció Comunitària

B

a)
b)
c)
d)
e)
f)

A

tindrà facultats de supervisió directa respecte als següents àmbits competencials:

Annex II

Planificació
BON GOVERN

Maria Mas Borràs
Qualitat
Democràcia activa i participació

ATENCIÓ CIUTADANA
ÀREA DE
PRESIDÈNCIA i
BON GOVERN

Eduard Rivas
Mateo

Facultats reservades al
coordinador

COMUNICACIÓ
Serveis informàtics
Contractació i serveis jurídics
RECURSOS

Maria Mas Borràs

Serveis econòmics
Daniel Farriols Paulo
Patrimoni municipal
Organització i persones

Maria Vallejo González

EDUCACIÓ
Juan Jurado Bracero
Infància
CICLE DE
VIDA

Joventut
Gent gran

ÀREA DE DRETS
SOCIALS i
CIUTADANIA

SERVEIS
SOCIALS
Maria Vallejo
González (adjunt:
Jose M. Ortí
López)

Serveis socials especialitzats: TOCC i
Residència Can Comelles
Serveis socials bàsics: EBAS i Centre Obert

Jose M. Ortí López
Facultats reservades a la
coordinadora
Jose M. Ortí López

Promoció sectors culturals

https://bop.diba.cat

Govern obert
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RELACIONS INSTITUCIONALS

Facultats reservades a
l'alcalde
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COORDINACIÓ i SUPERVISIÓ DEL GOVERN

Regidors/es Delegats/des

Data 7-8-2019

Eduard Rivas
Mateo

Àmbits de responsabilitat política

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ALCALDIA

Coordinador/a
d'Àrea

Cultura de proximitat
CULTURA

Festes i esdeveniments festius
Llengua
Patrimoni cultural i històric

Juan Jurado Bracero

B

Àrees

A

DIMENSIÓ 1: GOVERNANÇA I ORGANIGRAMA POLÍTIC

Empresa

Maria C. Saez Serna

Ocupació
Turisme
Drets Humans
IGUALTAT I
DIVERSITAT

Feminismes i LGTBI

Sara Gómez Díaz

Convivència
Equipaments esportius
ESPORTS

Glòria González Martínez
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Comerç i mercats
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PROMOCIÓ
ECONÒMICA

A

Consum

ESPAI NATURAL
PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS

Jose M. Ortí López
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Promoció de la salut

Planejament
Gestió i informació urbanística
ÀREA DE
Rogeli S. de la
TERRITORI i
Cruz
SOSTENIBILITAT

URBANISME i PAISSATGE
Paisatge i verd urbà
URBÀ
Patrimoni arquitectònic

Facultats reservades al
coordinador

Habitatge
AIGUA, ENERGIA i RESIDUS
Prevenció, seguretat i acció
cívica
ESPAI PÚBLIC

Mobilitat i accessibilitat
Antonio R. Molar García
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Protecció civil
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SALUT PÚBLICA
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