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1

MOTIVACIÓ

En data 16 de febrer de 2021 l’alcalde va dictar Decret 2021/81 sobre la modificació de les
mesures organitzatives competència de l’alcalde per al mandat municipal resultant de les
eleccions locals del dia 26 de mig de 2019.
S’ha detectat un error material en el redactat del Decret, concretament en el nom del regidor
Francisco Javier Lahoz Hernández, per la qual cosa es modifica l’esmentat Decret que passa a
tenir la següent redacció:
2

DISPOSICIÓ

L’alcalde resol:
Sobre matèries de competència de l’alcalde
PRIMER. Disposar en les matèries de competència de l’alcalde les següents mesures
organitzatives integrants del cartipàs municipal del mandat 2019-2023:
Primera. Composició de la Junta de Govern Local
La Junta de Govern Local s’integra per l’alcalde i els regidors Maria Rosa Escobar Olivas,
Daniel Muxi Hernández i Francisco Javier Lahoz Hernández.
Segona. Nomenament de tinents d’alcalde
Es nomenen tinents d’alcalde els membres de la Junta de Govern Local següents, amb l’ordre
que també s’expressa:
Primer tinent d’alcalde: Maria Rosa Escobar Olivas
Segon tinent d’alcalde: Daniel Muxi Hernández
Tercer tinent d'alcalde: Francisco Javier Lahoz Hernánez
Tercera. Estructura funcional municipal
L’Ajuntament s’estructura en eixos funcionals, els quals, a la vegada, s’integren per àrees
competencials. Sense perjudici de les delegacions que es confereixen als apartats següents, es
designen els referents per a cadascun dels eixos funcionals següents:
Eix
Cohesió social
Gestió municipal
Espai Públic

Regidor/a referent
Maria Rosa Escobar Olivas
Dani Muxí Hernández
Alcalde
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Alcalde
Presidència
Els referents dels eixos funcionals tenen com a missió coordinar per garantir la unitat de l’acció
de govern municipal en l’àmbit competencial de l’eix corresponent.
El regidor Roc Sanarau Peris i la regidora Maria Rosa Escobar Olivas cogestionen
conjuntament l'àrea de cohesió social.
Quarta. Delegacions en tinents d’alcalde de les àrees competencials
S’estableixen les següents delegacions de competències en les àrees següents:
Eix

Àrea
Ocupació
Comunicació
Atenció al ciutadà
Acció social
Habitatge
Nova ciutadania
Festes
Cohesió social Joventut
Educació
Cultura
Salut i qualitat de vida
Polítiques d'igualtat
Gent Gran
Esport
Cooperació, desenvolupament i solidaritat
Promoció econòmica, comerç, consum i
turisme
Transparència
Participació
Gestió municipal
Convivència, civisme i seguretat
Gestió municipal
recursos humans
Hisenda pública i gestió econòmica
Mobilitat
Planejament Urbanístic
Espai públic
Espai públic
Medi ambient, gestió forestal
Patrimoni
Transició ecològica

Regidor delegat de l'àrea
Dani Muxi Hernández
Roc Sanarau Peris
Roc Sanarau Peris
Maria Rosa Escobar Olivas
Maria Rosa Escobar Olivas
Maria Rosa Escobar Olivas
Maria Rosa Escobar Olivas
Roc Sanarau Peris
Maria Rosa Escobar Olivas
Roc Sanarau Peris
Francisco Javier Lahoz Hernández
Maria Rosa Escobar Olivas
Dani Muxi Hernández
David Serlavós Serra
David Serlavós Serra
Dani Muxi Hernández
David Serlavós Serra
Roc Sanarau Peris
Dani Muxi Hernández
Dani Muxi Hernández
Dani Muxi Hernández
David Serlavós Serra
David Serlavós Serra
Francisco Javier Lahoz Hernández
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Cinquena. Regles comunes sobre aplicació del règim de delegacions en òrgans
unipersonals
1. L’atribució de delegacions als òrgans unipersonals suposa conferir-los totes les facultats
d’activitat tècnica i material que l’ordenament reconeix a l’alcalde, així com el comandament
a efectes de l’exercici d’aquestes activitats i per a la preparació de l’activitat jurídica,
corresponent als equips instructors encarregats dels procediments inclosos dins de l’àrea
delegada. Quant a les atribucions jurídiques, els tinents d’alcalde i regidors delegats
formularan les propostes d’acord corresponents a la seva àrea i que, per tractar-se d’actes
discrecionals, no hagi d’assumir l’instructor, i les resolucions i altres actes de tràmit, només
quan expressament se’ls atribueixi en una de les resolucions del cartipàs.
2. L’absència, vacant o malaltia d’un delegat unipersonal suposarà l’avocació automàtica de la
competència envers l’alcalde, sense necessitat de resolució que així ho disposi.
3. Les actuacions pròpies d’una política municipal que afectin a un espai públic seran
desenvolupades pel delegat competent sobre la política sectorial i no pel delegat en matèria
d’espais públics.
4. Les liquidacions tributàries vinculades a l’ocupació del domini públic es dictaran sempre en
unitat d’acte amb la resolució que disposi sobre el dret corresponent.
5. Les liquidacions tributàries vinculades a la prestació de serveis es dictaran sempre en unitat
d’acte amb la resolució que acordin la prestació.
6. Tots els regidors seran competents per a sol·licitar i justificar subvencions destinades a les
polítiques pròpies de les àrees que tenen delegades.
7. La representació institucional de l’Ajuntament davant d’altres poders i administracions
públiques no es troba delegada en cap cas, sense perjudici de les delegacions amb facultat
jurídiques o merament tècniques que l’alcalde pugui conferir i sense perjudici de la condició
de representants de l’Ajuntament expressament conferides per les resolucions del cartipàs.
Sisena. Delegacions de signatura
Es delega indistintament a les funcionàries municipals Gemma Canals Raventós, Anna Batlle
Escofet i Anna Garcia Parra la firma als sols efectes de prestar el vistiplau en certificats i altres
actes en exercici de la fe pública que emeti la Secretaria Intervenció.
Setena. Derogació
Es deroguen totes les disposicions anteriors en matèries de cartipàs municipal competència de
l’alcalde ordenades en aquest decret.
SEGON. Disposar que l’eficàcia de les delegacions es produirà conforme a la legislació de
règim local i la modificació del nombre de membres de la junta de govern local sigui aprovada,
pel que fa a la modificació de l'acord primer i segon.
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TERCER. Notificar aquest decret al Sr. Francisco Javier Lahoz Hernández i donar-ne compte al
ple en la primera sessió que se celebri.
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QUART. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província
CINQUÈ. Declarar que:
 L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el
termini de dos mesos.
 Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal de la
competència en el termini d’un mes.
 Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.
Signat digitalment per qui s’indica i a la data i lloc que consta a l’encapçalament

CODI DE L’EXPEDIENT: 10833 NOM DE L’EXPEDIENT: 2020_10833_CARTIPAS MUNICIPAL LEGISLATURA 2019-2022
C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

