
Ref.:  AR/tr.
Departament: SECRETARIA GENERAL
Número d’expedient: G0202015000001
Número de registre: X2015003829
Assumpte: Delegació de competències en Tinents d'Alcalde, Presidents/es, 
Delegats/des i Regidors i Regidores.

Atès que com a conseqüència de les eleccions Municipals celebrades el dia 24 de maig 
de 2015, en data 3 de juliol de 2015, s’ha constituït la nova Corporació Municipal. 

Atès que per tal de dotar d’una major celeritat i eficàcia en l’actuació municipal  i en ús de 
les facultats que li  confereixen els articles  21-2 i 23 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, en concordança amb els articles 13 i 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 i article 38 i següents del ROF i articles 79 i 
següents del Reglament Orgànic Municipal i altra legislació concordant, aquesta Alcaldia 
Presidència considera convenient procedir a un règim de delegació de competències de 
caràcter general  i de caràcter especial a favor de diferents regidors i regidores.

Atès allò que disposa l’article 50 del Reglament Orgànic Municipal,  en el sentit que els 
Tinents d’Alcalde podran ocupar delegacions de caràcter general de l’Alcalde i també 
que es podran efectuar delegacions en els membres de la Junta de Govern Local, sense 
perjudici de les delegacions especials que per a comeses específiques pugui realitzar a 
favor de qualsevol regidor o regidora  tot i que no pertany a aquella.

Per tot això, aquesta Alcaldia Presidència, fent ús de les atribucions que legalment tinc 
conferides 

RESOLC:

PRIMER.-  Establir  les  delegacions  genèriques de direcció  i  administració  d’àrees i 
delegacions especials per sectors específics de matèries que formen part de les àrees 
en que es s’organitzarà l’actuació municipal, a favor dels tinents d'alcalde i regidors i 
regidores següents:

ÀREA DE GOVERN OBERT  I SERVEIS GENERALS:  

Presidència de l’Àrea :  Tinent d’Alcalde,  Sr. Josep M. Rañé Blasco.

Presidència: Tinent d‘Alcalde delegat: Sr. Josep M. Rañé Blasco.

 Coordinació i transversalitat de les polítiques de l’àrea
 Transparència i govern obert
 Atenció ciutadana,  Registre General, logística i qualitat dels serveis públics.
 Informació de Base . 
 Gestió del Coneixement.
 Expedients sancionadors en el seu àmbit d’actuació. 
 Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d’actuació.
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 Aprovació de Reglaments i Ordenances de disposicions de caràcter general. 
 En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l'Àrea competencial d'aquesta 

Alcaldia,  que  no  hagi  estat  objecte  de  delegació  especial  a  un  altre  regidor  o 
regidora.

Regidories 

Hisenda: Tinent d‘Alcalde delegat:  Sr. Josep M. Rañé Blasco.

 Elaboració i gestió pressupostària.
 Intervenció, Tresoreria i Serveis Econòmics. 
 Estratègies d’Innovació

Tecnologies i sistemes d’informació: Tinent d‘Alcalde delegat, Sr. Josep M. Rañé 
Blasco.

 Administració digital, accés i gestió de la informació. 
 Desplegament  d’infrastructures  tecnològiques  a  la  ciutat,  i  als  equipaments 

municipals. 

Organització i personal: Tinent d’Alcalde delegat,  Sr. Manel Martínez Díaz.

 Administració  i  gestió  del  personal  de  l’Ajuntament  (relacions  laborals,  selecció, 
formació i assistència als treballadors i treballadores).

 Organització, logística i processos interns. 
 Estadística i padró d’habitants 
 Designació noms de carrers i numeració
 Assessoria i defensa jurídica 
 Contractació, licitacions i concursos públics. 
 Patrimoni. Autorització i gestió de les concessions demanials 
 Desenvolupament del procés electoral. 
 Gestió documental.

Gestió d’equipaments: Regidor delegat, Sr. Manuel Leiva Velázquez.

 Desplegament i seguiment del Pla d’Equipaments.
 Coordinació del funcionament dels equipaments adscrits als servei
 Interlocució i gestió de la concessió del Cementiri municipal i serveis funeraris.
 Interlocució i seguiment  de la concessió del Complex Municipal de Piscina
 Optimització del patrimoni municipal i dels costos de consums
 Actualització i manteniment de l’inventari d’equipaments.
 Gestió dels lloguers d’immobles

ÀREA DE DRETS DE CIUTADANIA I POLÍTIQUES SOCIALS:  

Presidència de l’Àrea :  Regidora delegada ,  Sra. Mireia Aldana Llorenç.

Presidència: Regidora delegada, Sra. Mireia Aldana Llorens. 
 Coordinació i transversalitat de les polítiques de l’Àrea
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 Expedients de contractació menor en temes relacionats amb el seu àmbit d’actuació.
 Gestió  i  concessions  i  autoritzacions  festes  populars,  fires  d’atraccions,  activitats 

Socioculturals, lúdiques, recreatives, etc. tant si se celebren o no a la via pública.
 Coordinació de les activitats i serveis dels equipaments socioculturals. 
 Expedients sancionadors en el seu àmbit d’actuació. 
 En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l'Àrea competencial d'aquesta 

Alcaldia,  que  no  hagi  estat  objecte  de  delegació  especial  a  un  altre  Regidor  o 
Regidora.

Regidories: 

Serveis socials: Regidora delegada, Sra. Mireia Aldana Llorens.

 Elaboració i coordinació del pla de rescat social.
 Detecció, atenció i seguiment de persones en risc d’exclusió social.
 Bancs d’aliments, menjadors socials i beques als menjadors escolars. 
 Accions de xoc contra la pobresa energètica.
 Comissions socials als centres educatius.
 Atenció domiciliària i teleassistència per a gent gran

Habitatge: Tinent d’Alcalde delegada , Sra. Lídia Muñoz Cáceres.

 Foment de polítiques d’habitatge social i adaptat.
 Suport a les persones i famílies en risc de pèrdua de l’habitatge.
 Cooperació amb les entitats pel dret a l’habitatge

Educació i Infància: Regidora delegada, Sra. Mireia Aldana Llorens.

 Desplegament del Projecte Educatiu de Ciutat.
 Oficina Municipal d’escolarització.
 Suport i coordinació amb els centres escolars.
 Foment i suport a la participació en l’àmbit escolar.
 Escola Municipal de Música
 Escoles Bressol i Centres 0-3
 Educació en el lleure
 Atenció a la Infància.
 Formació permanent 
 Suport i acompanyament a la comunitat educativa i les AMPAs

Cultura: Tinent d’Alcalde delegat , Sr. Manel Martínez Díaz.

 Desplegament i seguiment del Pla Estratègic de Cultura.
 Serveis i equipaments culturals municipals.
 Suport a les entitats culturals.
 Activitats culturals.
 Calendari festiu.
 Biblioteca.
 Arxiu.
 Política Lingüística. 
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 Promoció cultural de la ciutat.
 Ciutat de les Roses. 

Esports: Tinent d’Alcalde delegada, Sra. Lourdes Borrell Moreno.

 Desplegament i seguiment del Pla Estratègic de l’Esport
 Serveis i equipaments esportius municipals.
 Suport a les entitats esportives
 Espais esportius al carrer

Seguretat ciutadana: Tinent d’Alcalde delegat , Sr. Manel Martínez Diaz. 

 Impuls i seguiment del Pla Local de Seguretat.
 Seguretat ciutadana 
 Policia Local, protecció civil i trànsit.  

Joventut: Tinent d’Alcalde delegada, Sra. Lídia Muñoz Cáceres.

 Desenvolupament i seguiment del Pla Jove. 
 Serveis adreçats a la gent jove
 Casal de joves
 Activitats per gent jove
 Foment de la participació entre el jovent.
 Suport a les entitats juvenils.

Dones i polítiques d’Igualtat: Tinent d’Alcalde delegada, Sra. Lídia Muñoz Cáceres.

 Foment de la igualtat.
 Servei d’Informació i Orientació a les Dones.
 Seguiment de la xarxa contra la violència masclista
 Suport a les entitats de dones.

Gent Gran: Regidora delegada, Sra. Margarita Llongueras Vallés.

 Suport i acompanyament a les entitats de gent gran
 Casal municipal de la gent gran
 Foment d'activitats per gent gran

Persones  amb  discapacitat:  Tinent  d’Alcalde  delegada,  Sra.  Lourdes  Borrell 
Moreno.

 Atenció a les persones amb discapacitat i a les seves famílies
 Facilitar la integració social de les persones amb discapacitats.
 Acompanyament i suport a les entitats de persones amb discapacitat. 
 Foment de la participació de les persones amb discapacitat en les activitats de la 

ciutat.

Participació i convivència: Regidor delegat, Sr. Javier Molina Flores.
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 Desenvolupament de processos participatius
 Xarxes de barri.
 Foment i suport a les entitats veïnals
 Convivència, mediació i civisme.
 Pla local de voluntariat.

Nova ciutadania i agermanaments: Regidora delegada, Sra. Mireia Aldana Llorens.

 Acollida i atenció a les persones nouvingudes.
 Acompanyament i suport a les entitats de persones migrades
 Dinamització de la Xarxa Local d'Acollida
 Promoure la participació de les persones nouvingudes.
 Relació amb les localitats agermanades. 

Solidaritat i cooperació: Tinent d’Alcalde delegada, Sra. Lourdes Borrell Moreno.

 Foment i seguiment dels projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament.
 Suport a les entitats i a les iniciatives solidàries.
 Promoció de l’educació en valors i la cultura de la pau.

Salut pública i consum: Tinent d’Alcalde delegada, Sra. Lourdes Borrell Moreno.

 Control i sensibilització de la salut pública 
 Control i sensibilització de la sanitat ambiental
 Suport a les entitats de salut.
 Informació i suport sobre els drets dels consumidors i consumidores.

ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I  ACTIVITAT ECONÒMICA:  

President de l’Àrea:  Tinent d’Alcalde, Sra. Lidia Muñoz Cáceres.

Presidència: Tinent d’Alcalde delegada, Sra. Lídia Muñoz Cáceres.

 Coordinació i transversalitat de les polítiques de l’Àrea
 Sancions per incompliments Ordenances Municipals relacionades amb el seu àmbit 

d’actuació. 
 Expedients de contractació  menor en temes relacionats amb el seu àmbit d’actuació. 
 En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l'Àrea competencial d'aquesta 

Alcaldia,  que  no hagi  estat  objecte  de  delegació  especial  a  un altre  Regidor  o 
Regidora.

Regidories:

Urbanisme: Tinent d’Alcalde delegada , Sra. Lídia Muñoz Cáceres.

 Seguiment del Pla d’Inversions del Mandat
 Autorització d’obres en matèria urbanística 
 Disciplina urbanística 
 Obres municipals 
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 Ocupació de via pública per actuacions relacionades amb obres. 

Planejament: Tinent d’Alcalde delegat, Sr. Josep M. Rañé Blasco.

 Planejament urbanístic
 Gestió urbanística derivada del planejament 

Activitat econòmica i ocupació: Regidora delegada, Sra. Cinta Daudé Llopart.

 Foment de l’Activitat Industrial 
 Formació pel foment de l’Ocupació: Formació per empresa i emprenedors. 
 Formació per a la transició al treball 
 Fira Comercial i Industrial, i fires de difusió econòmica. 
 Mercats: municipal, marxants, altres. 
 Servei Local d’Ocupació 
 Treball als Barris 
 Foment de l’autoocupació, cooperativisme i economia social 
 Foment a la creació i consolidació empresarial (coworking i altres espais de suport a 

l’emprenedoria) 
 Impuls dels Plans d’ocupació 
 Projecció econòmica i territorial de la ciutat 

Activitats: Tinent d’Alcalde delegat,  Sr. Josep M. Rañé Blasco.

 Autoritzacions,  llicències  comunicacions  prèvies  i  disciplina  de  activitats 
econòmiques i recreatives 

 Oficina de Finestreta Única Empresarial
 Ocupació de via pública per actuacions relacionades amb activitats. 

Comerç i Turisme: Regidora delegada, Sra. Margarita Llongueras Vallés.

 Foment de l’Activitat Comercial i del sectors de restauració i hoteleria.
 Impuls del Pla Estratègic de Comerç
 Consorci de Comerç
 Suport a les entitats de comerciants i als comerços.
 Dinamització eixos comercials.
 Turisme 

Medi Ambient: Regidor delegat, Sr. Manuel Leiva Velázquez.

 Espais naturals de Collserola i Riu Llobregat
 Cicle integral de l’aigua 
 Educació ambiental, Agenda 21 escolar i local
 Pla  d’acció  d’energia  sostenible,  programes  de  lluita  contra  la  contaminació, 

programa de sostenibilitat. 
 Foment de les energies alternatives, l’estalvi i l’eficiència
 Suport a les entitats relacionades amb el Medi Ambient i l’Agricultura
 Foment i preservació de l’activitat agrícola.
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 Tinença d’animals.
 Salubritat: Desratització, desinfecció i desinsectació.

Mobilitat i transport públic: Tinent d’Alcalde delegat, Sr. Josep M. Rañé Blasco.

 Desenvolupament de plans de mobilitat.
 Foment de la mobilitat sostenible. 
 Foment del Transport públic. 

Serveis Municipals i espai públic: Regidor delegat, Sr. Manuel Leiva Velazquez.

 Gestió de les instal·lacions municipals de gestió de residus. 
 Manteniment de la ciutat: Via Pública, enllumenat, edificis i instal·lacions municipals. 
 Gestió de zones verdes i arbrat. 
 Gestió i reducció de residus; neteja viària, neteja d’edificis municipals. 

SEGON.-  Els Regidors i Regidores delegats actuaran com a Instructors en els expedients 
sancionadors per infracció de les Ordenances Municipals en el seu àmbit d’actuació delegat, i 
resoldrà el President/a de l’àmbit en que estigui inclosa la matèria, llevat que estigui atribuït a 
un altre Òrgan.  Si  no hi  hagués Regidor/a delegat/a i  coincideixi  amb la Presidència  la 
competència delegada, actuarà com a Instructor i resoldrà el President/a de l’Àrea de Drets de 
la Ciutadania i Polítiques Socials i si fos aquest l’Instructor, resoldrà el President/a de l’Àrea 
de Territori Sostenibilitat i Activitat Econòmica.. 

TERCER.- Les delegacions portaran implícita, tant la delegació de la gestió i impuls dels 
serveis afectats de cada àmbit o àrea, així com la delegació de la signatura de tots els tràmits 
documentals que s'hagin de realitzar i no hagin estat objecte de delegació específica a un 
altra Òrgan o regidor o regidora. Els presidents o presidentes d’àrea hauran de mantenir en 
tot moment informada l'Alcaldia de la gestió de les delegacions. Així mateix, els regidors i 
regidores delegats hauran de mantenir informat en cada moment al president o presidenta de 
l’àrea. 

QUART.-  Al President o Presidenta de l’àrea li correspondrà en tot cas exercir la coordinació 
i control de les regidories dependents de la seva àrea i assumirà les competències delegades 
als regidors o regidores en cas d’absència, vacant, malaltia o gaudiment de vacances dels 
regidors o regidores adscrits. 

En cas d’absència per qualsevol motiu del president o presidenta de l’àrea i també del regidor 
o regidora delegat  o delegada,  s’entendran abocades per l’Alcaldia,  sense necessitat  de 
resolució expressa.

CINQUÈ.-  Delegar en els Tinents d’alcalde o Regidors i Regidores que a continuació es 
relacionen les comeses específiques,  de conformitat amb allò que preveu l’article 21.3 de la 
Llei 11/1999, en la nova redacció donada a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les  
Bases del  Règim Local  i  article  56 del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de 28 d’abril,  pel  qual 
s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals en matèria de Règim Local i els articles 51 
a 53 del Reglament Orgànic Municipal d'aquest Ajuntament, següents:
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Es delega específicament a la Tinent d’Alcalde Sra. Lídia Muñoz Cáceres:   

- L'atorgament  de  llicències  d'obres  menors,  entenent-se  com  a  tals  les  que  tenen 
aquesta consideració segons les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, o 
qualsevol  disposició  general  inclosa  en  l'Ordenança  d'Exaccions,  i  que  en  tot  cas, 
tindran la consideració les següents:

A) Les realitzades en la via pública:

1.- Construcció o reparació de guals a les voravies i també la seva supressió.

2.- Ocupació provisional de la via pública per a la construcció, no emprada en llicència 
d'obres majors.

3.- Construcció de barracons i quioscos per a l'exposició i venda.

4.- Col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos

5.-  Col·locació  d'anuncis,  excepte  els  situats  en  cobertes  dels  edificis,  subjectes  a 
llicència d'obres majors.

6.- Col·locació de pals.

7.- Col·locació de tendals en les plantes baixes amb façana a la via pública.

8.- Instal·lació de marquesines per a comerços.

B) Es consideraran obres auxiliars de la construcció les següents:

1.- Establiment de tanques o cercats de precaució d'obres.

2.- Construcció de ponts, bastides i similars.

3.-  Execució  de rases,  pous i  sondeigs  d'explotació,  quan no s'hagi  atorgat  llicència 
d'obres.

4.- Recalzament  d'edificis per construir altres que disposin de llicència.

5.- Apuntalament de façanes.

6.-  Col·locació  de  grues-torre,  ascensors-nories  i  altres  aparells  elevadors  per  a  la 
construcció.

7.- Realització de treballs d'anivellació que no alterin en més d'un metre les cotes naturals 
de  terreny  en  algun  punt  ni  tinguin  les  rellevància  o  transcendència  a  efectes 
d'amidament de les alçades reguladores de l'edifici.

8.- Construcció o instal·lació de barraques provisionals d'obra.

C) Obres de reparació, modificació o condicionament d'edificis següents:
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1.- Execució d'obres interiors en locals no destinats a habitatge que no modifiquin la seva 
estructura i millorin les seves condicions d'higiene i estètica.

2.- Reparació de cobertes i terrats.

3.- Pintura, estucats i reparació de façanes d'edificis no inclosos en catàlegs d'interès 
històric-artístic.

4.- Col·locació de portes i persianes en obertures.

5.- Col·locació de reixes.

6.-  Construcció,  reparació de substitució de canonades d’instal·lacions,  desguassos i 
embornals.

7.- Construcció de pous i foses sèptiques.

8.- Modificació de balcons, repises o elements sortints.

9.- Canvi o reparació d'elements estructurals.

10.-  Execució  o  modificació  d'obertures  que  afecten  elements  estructurals,  sense 
perjudici  d'acompanyar  a  més  els  documents  exigits  per  les  Ordenances  Generals 
d'Edificació

11.- Execució o modificació d'obertures que afectin a elements estructurals.

12.- Formació de banys petits comercials i magatzems.

13.- Construcció i modificació d'aparadors.

14.-  Col·locació  d'elements  mecànics  de  les  instal·lacions  en  terrasses  o  terrats  en 
edificis, que no estiguin emprats per llicència d'obres.

15.- Reposició d'elements alterats per accidents o deteriorament de façanes.

16.- Coberts lleugers, oberts o tancats lateralment per envans de superfície no major de 
50 m2. i l'altura total dels quals no excedeixi de 5 m.

17.- Enderrocs d'edificis no inclosos en Catàlegs d'interès històrico-artístic.
D) Obres en solars o patis.

1.- Establiment de tanques i cercats definitius.

2.- Construcció o enderroc de coberts provisionals d'una planta i de menys de 50 m2. de 
superfície total.

3.- Treballs d'anivellació a l'entorn de l'edifici construït, sempre que amb aquest no es 
produeixi variacions en més d'1,50 m. sobre el nivell natural del terreny i menys de 2,20 
metres, per sota d'aquest, en algun punt.
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4.- Formació de jardins quan no es tracti dels privats complementaris a l'edificació de la 
parcel·la, que estan exempts de llicència.

E) Tindrà la consideració d'obra menor, la primera utilització d'edificis i      
         instal·lacions. 

SISÈ. - Delegar de conformitat amb allò establert a l'article 16 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre,  de Règim Jurídic  de les Administracions  Públiques i  del  Procediment 
Administratiu Comú, la signatura dels assumptes que a continuació es relacionen, al 
Tercer Tinent d’alcalde Sr. Manel Martínez Díaz. 

A).-  La signatura de tots els certificats en sentit  afirmatiu o negatiu de tributs, preus 
públics, valors cadastrals, de subjecció o no del sol·licitant.

L'Alcaldia es reserva l'emissió de certificats de contingut econòmic, en què s'especifiquin 
amb detall béns, rendes, possessions de forma individualitzada del sol·licitant.

B).-  La signatura de les comunicacions entre autoritats, en relació amb expedients de 
tramitació ordinària, quan es tractin d'Autoritats amb categoria protocol·lària inferior a 
l'Alcaldia.

Si són de categoria igual o superior seran signades per l'Alcaldia. 

C).-  La signatura de comunicacions en la tramitació d'expedients,  quan aquestes es 
dirigeixin a Entitats o Organismes amb caràcter genèric.

D).- La signatura de certificats relatius al personal de l'Ajuntament, sobre prestació de 
serveis, percepció de retribucions, cotitzacions a la Seguretat Social, retencions, ajudes, 
bestretes.

SETÈ.-  La present resolució tindrà eficàcia a partir del dia següent de la seva signatura.

VUITÈ. -   Retre compte del present Decret al Ple, en la sessió extraordinària que en el 
seu moment es convoqui, en compliment del que preveu l'article 38 del ROF.

Ho mano i signo, a Sant Feliu de Llobregat a la data assenyalada.

L'Alcalde En dono fe
El Secretari 

Jordi San Jose Buenaventura Agustin Recio Romero 

[Firma02-01] [Firma01-01]
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