Ajuntament de la Roca del Vallès
Carrer de Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
http://www.laroca.cat

MSA/APG
Exp.: 2019/3162
Assumpte.: notificació resolució modificació organització municipal

EDICTE
L’alcalde, el dia 24 de maig de 2022, va dictar la Resolució d’Alcaldia núm.
992/2022 referent a la modificació de l’organització funcional de l’Àrea de Servei i
Atenció a les Persones, la qual es transcriu a continuació:

Fets
La senyora Ainoa Herrera i Sanabria Estapé va ser escollida regidora de
l’ajuntament de la Roca del Vallès, per la candidatura d’Esquerra Republicana
de Catalunya, en les eleccions locals celebrades en data 26 de maig de 2019.
Tal i com ja s’ha exposat en l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 31
de març de 2022, en què es va aprovar el canvi de representant municipal per
als òrgans de gestió/govern del Consorci Teledigital Granollers i Vallès Oriental
Televisió, la senyora Herrera ha de complir, en aquests moments, amb diverses
obligacions laborals i acadèmiques que no li permeten dedicar tot el temps
necessari per assumir aquesta representació de l’ajuntament davant del
consorci.
De la mateixa manera, aquestes obligacions laborals i acadèmiques tampoc li
permeten assumir les funcions que implica ser regidora d’imatge, comunicació i
joventut de l’ajuntament de la Roca del Vallès.
Els regidors, senyor Xavier del Villar i Berenguel i Albert Bassa Berenguel,
reuneixen les condicions adients per al bon compliment de les funcions de
regidors d’imatge i comunicació i de joventut, respectivament.
Fonaments jurídics
Els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del Règim local, en la seva nova redacció actual, en concordança amb l’article
53.3 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 i altra legislació concordant,
atorguen a l’Alcalde la facultat de procedir a l’establiment d’un règim de
delegacions de competències en favor de diferents regidors i regidores.
En conseqüència, i de conformitat amb la legislació a la qual s’ha fet referència
anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions en
els membres de la Junta de Govern Local, sempre i quan no es trobin dins dels
supòsits previstos per l’article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases de règim
local, per l’article 53.3 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 i per
l’article 9 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en
les quals es regulen les competències de l’Alcaldia que no poden ser objecte de
delegació.
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Atès que, a més a més, aquesta Alcaldia també pot conferir delegacions
especials per a encàrrecs específics a favor de qualsevol regidor i regidora,
encara que no pertanyi a la junta de govern local.
Vist que resulta necessari determinar com queda l’organització de les regidories
que estava portant la senyora Herrera, aquesta Alcaldia, en ús de les
atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
PRIMER.- Aprovar la següent modificació de l’organització funcional de l’Àrea
de Servei i Atenció a les Persones, de forma que la resta d’Àrees queden amb
la mateixa organització que ja ha estat aprovada en resolucions anteriors:

ÀREA DE SERVEI I ATENCIÓ A LES PERSONES
Regidoria d’Afers Socials i Famílies

Roser Moreno i Sánchez

Regidoria de Participació Ciutadana

Yolanda Guarinos i Micó

Regidoria d’Imatge i Comunicació

Xavier del Villar i Berenguel

Regidoria de Transparència

Xavier del Villar i Berenguel

Regidoria d’Ensenyament

Albert Bassa i Berenguel

Regidoria de Cultura i festes populars

David Espuña i Vila

Regidoria de Joventut

Albert Bassa i Berenguel

Regidoria de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme

Raquel Vilardebó i Pujades

Regidoria d’Inserció Laboral

Daniel Valls i Alsina

Regidoria de Salut Pública i Comunitària

Marta Pujol Armengol

Regidoria d’Esports

Daniel Valls i Alsina

Regidoria d’Igualtat

Raquel Vilardebó i Pujades

Regidoria de Solidaritat

David Espuña i Vila

SEGON.- Efectuar a favor dels regidors que s’hi detallen, les següents
delegacions específiques d’atribucions:
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Regidora Sra. Marta Pujol i Armengol
Regidoria d’Hisenda i Serveis Econòmics
Regidoria de Salut Pública i Comunitària

Regidora Sra. Yolanda Guarinos i Micó
Regidoria de Participació Ciutadana.

Regidor Sr. Daniel Valls i Alsina
Regidoria de Seguretat Ciutadana
Regidoria d’Esports
Regidoria d’Inserció Laboral

Regidor Sr. Xavier del Villar i Berenguel
Regidoria d’Urbanisme i Planejament
Regidoria d’Habitatge
Regidoria de Transparència
Regidoria d’Imatge i Comunicació

Regidora Sr. David Espuña i Vila
Regidoria de Cultura i festes populars
Regidoria de Solidaritat

Regidora Sra. Roser Moreno i Sánchez
Regidoria d’Afers Socials i Famílies

Regidor Sr. Jordi Bacardit i Martínez
Regidoria de Medi Ambient i Pagesia
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Regidor Sr. Albert Bassa Berenguel
Regidoria d’Obres i Serveis
Regidoria d’Ensenyament
Regidoria de Joventut

Regidora Sra. Raquel Vilardebó i Pujadas
Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Regidoria d’Igualtat
TERCER.- La delegació general de competències a favor dels esmentats
regidors a la qual abans s’ha fet referència comporta la signatura de propostes
d’acord i propostes de resolució que siguin necessàries per a l’execució de
l’esmentada delegació o consultar si legalment es pot fer.
QUART.- Establir que es mantenen sense cap modificació els nomenaments i
delegacions aprovades per les resolucions d’Alcaldia número 999/2019, d’11 de
juliol, i 1011/2019, de 12 de juliol, llevat de les que han resultat modificades per
aquesta resolució.
CINQUÈ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels
límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus
titulars en un altre òrgan o regidor.
SISÈ.- De conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran
efecte des del dia següent a la data de notificació d’aquesta resolució als
regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat
d’advocació d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors
delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les
competències delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se
a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en base a la present
resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit.
SETÈ.- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada
la competència delegada de forma tàcita, si en el termini de les 24 hores
següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.

Signatura 1 de 1
Albert Gil i Gutiérrez

25/05/2022

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

aa66d8ed107b4e6d94b3f14253beba01001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Data document: 25/05/2022

Ajuntament de la Roca del Vallès
Carrer de Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
http://www.laroca.cat

VUITÈ.- Donar compte en el ple d’aquesta resolució en la primera sessió que
tingui lloc, i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al web municipal i al portal de transparència.
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