DECRET D'ALCALDIA NÚM: 4660/2016
A la ciutat de Rubí, el dia 23/11/2016

Assumpte: Delegació de l’alcaldia a favor de regidors
Un cop constituït el nou Ajuntament en data 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions
locals convocades per Reial Decret 233/2015, de 30 de març, que van ser celebrades en data 24 de maig
de 2015; aquesta Alcaldia per Decret de 25 de juny de 2015 (D.A. 2015002265) va delegar algunes de les
seves atribucions a la Junta de Govern Local.
En data 15 de juliol de 2015 es va modificar el decret de delegació per Decret d’Alcaldia numero
2015002417, sent novament modificades les delegacions per d’Alcaldia numero 2016001129 de data 24
de març de 2016.
L'article 56 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, disposa que l'Alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte
les de l'article 53.3, en els membres de la Comissió de Govern i a favor de qualsevol altre regidor, encara
que no pertanyi a aquesta.
Vist l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Reguladora de Bases de Règim Local i l’article 46 del
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Rubí que determina la potestat de l’Alcaldia per a
delegar en els regidors municipals l’exercici de les atribucions pròpies que no s’esmenten com a
indelegables.
L'acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que es
deleguen i les condicions concretes del seu exercici.
Totes les delegacions que s'efectuïn seran realitzades mitjançant decret de l'Alcaldia i se'n donarà compte
al Ple, sense perjudici de la preceptiva publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Caldrà la publicació així mateix tant de les delegacions efectuades com dels cessaments efectuats, donant
compte al Ple a la primera sessió ordinària que es realitzi.
Vista la proposta de Gerència de data 23 de novembre de 2016 i l’Informe de Secretaria de data 23 de
novembre de 2016, es procedeix a modificar el règim de competències delegades actual.
Així doncs, vista l'actual organització dels serveis municipals i en ús de les facultats que m'atorga la
normativa vigent, dicto la següent resolució
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RESOLC:

PRIMER.- Efectuar delegacions de les competències de l'Alcaldia a favor dels regidors membres de la
Junta de Govern Local i dels altres regidors que s'esmentaran més endavant.
Les delegacions que s'efectuen tenen caràcter de genèriques pel que fa a l'àrea o àrees delegades.
L'àmbit de la delegació inclou la facultat de dirigir i gestionar els serveis corresponents, formulant
propostes de resolució.
La delegació d'atribucions de l'Alcalde tindrà efectes a partir del dia següent de la firma d'aquest decret.
SEGON.- Deixar sense efecte les següents delegacions en relació a matèries concretes que afecten a les
següents àrees:

Àrea de desenvolupament econòmic Local gestionada pel regidor Rafael Güeto Ortiz, deixar sense
efecte la delegació de competència relativa a:
 Orientació, formació i inserció laboral: desplegament de les polítiques de foment de la
formació ocupacional per al treball, formació professional i formació al llarg de la vida.

Àrea de Serveis a les Persones gestionada per la regidora Marta Garcia Marin, deixar sense efecte la
delegació de competència relativa a:
 Salut pública. Desplegament i gestió de les actuacions de fome3nt de la salut pública.
Tinença responsable d’animals. Lideratge de la Taula de Salut i Comunitat.
 Educació. Desplegament de les relacions, la cooperació i la coordinació amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ciutat educadora. Pla educatiu d’entorn.
OME. Política lingüística.
TERCER.- Efectuar a favor del regidor Sr. Sergi García Roig, regidor adscrit al Grup Municipal de
Convergència Democràtica de Catalunya; una delegació específica d’atribucions per que a les següents
competències:


Dins de l’Àrea de desenvolupament econòmic Local delegar la competència relativa a:
 Orientació, formació i inserció laboral: desplegament de les polítiques de foment de la
formació ocupacional per al treball, formació professional i formació al llarg de la vida.



Dins de l’Àrea de Serveis a les Persones delegar la competència competència relativa a:
 Salut pública. Desplegament i gestió de les actuacions de fome3nt de la salut pública.
Tinença responsable d’animals. Lideratge de la Taula de Salut i Comunitat.
 Educació. Desplegament de les relacions, la cooperació i la coordinació amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ciutat educadora. Pla educatiu d’entorn.
OME. Política lingüística.
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Delegació específica per al Projecte Rubí Formació. Projecte que té per missió convertir Rubí en una
ciutat de referència en l’ambit de la formació pel treball (formació ocupacional, continua i professional),
especialment en l’àmbit del sector industrial i amb especial atenció al desplegament de la formació dual a
la ciutat de Rubí.
La delegació d'atribucions de l'Alcalde d’atribucions de l’alcaldia requerirà, per ser eficaç, la seva
acceptació per part del regidor Delegat. La delegació s’entendrà acceptada tàcitament si en el termini de
tres dies hàbils comptats des de la notificació de la resolució, el conseller no presenta davant de l’Alcalde
una renúncia expressa a la mateixa; de conformitat amb l’article 46.3 del ROM de l’Ajuntament de Rubí.
QUART.- Establir el següent règim per a les resolucions que es dictin en virtut de la present delegació:
a) Fer esment d’aquest decret de delegació.
b) Hauran de contenir una part expositiva i una altra resolutiva.
c) Es donarà compte en la primera sessió de cada mes de la Junta de Govern Local de les resolucions
dictades en el mes anterior.
d) Les resolucions aniran signades pel Regidor amb el davant meu del Secretari.
CINQUÉ.- Establir que les atribucions delegades han d’ésser exercides personalment sense que puguin ser
delegables a un tercer, i així com la possibilitat de l’Alcaldia de revocar o avocar en qualsevol moment el
coneixement i resolució de les atribucions delegades.
SISÉ.- Disposar que les resolucions dels tinents d’alcalde i regidors amb delegació, per tal de donar
compliment a l’article 22.2 de la LRBRL, s’efectuï mitjançant la dació de compte en cadascuna de les
comissions informatives ordinàries a les que pertanyi el regidor o tinent d’alcalde amb delegació, sense
perjudici de la possibilitat de posar en coneixement al Ple de les resolucions.
SETÉ.- Modificar els Decrets de l’Alcaldia dictats en matèria de delegacions en la part que s’oposi al
disposat al present decret i les delegacions acordades a la data d’emissió del present.
VUITÉ.- Donar compte del present Decret al Ple en la primera sessió que es celebri, notificar-ho
personalment al interessats, i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província per a general coneixement.
NOVÉ.- Notificar aquesta resolució als regidors/res afectats/des, entenent-se acceptada la competència
delegada de forma tàcita, de conformitat amb l’article 46.3 ROM de l’Ajuntament de Rubí si dins del
termini dels tres dies hàbils següents a la notificació del present no es presenta davant l’Alcaldia una
renúncia expressa.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.
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L'alcaldessa

La secretària general

Ana Maria Martínez Martínez

MARTA CUESTA GARCÍA

23/11/2016 19:00:00

23/11/2016 19:00:47
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