DELEGACIÓ SECRETARIA/AJUNTAMENT
DELEGACIÓ COMPETENCIA/DELG.COMISSIONS
QUALIFICADORES

SECRETARIA GENERAL
DESSIGNACIÓ DE FUNCIONARIS/ES TITULARS DE DELEGACIONS DE SECRETARIA

Mitjançat Decret 1130/2021, de 23 de març, modificat posteriorment pels Decret núm.
1804/2021 de 3 de maig, 2203/2021 de 27 de maig i 3482/2021 de 6 de setembre,
l’Alcaldia va aprovar la proposta de delegacions d’atribucions i de firma elaborada per
aquesta Secretària General a favor de diversos funcionaris i funcionàries municipals, en
relació amb les competències que l’Ordenament Jurídic residencia en la Secretària com
a òrgan directiu encarregat de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu. A
l’apartat I, punt cinquè, núm. 6, d’aquesta proposta, es contempla una delegació de
forma indistinta en els funcionaris senyors Jesús Chacón Murillo, Núria Álvarez Fustes
i Pilar Lorenzo Comino, subsidiàriament, també de forma indistinta, en qualsevol altre
funcionari o funcionària municipal Tècnic/a d’Administració General o
Especial/Advocat/da, a fi que, en substitució d’aquesta Secretaria i en qualitat de
Secretaris/es delegats, assumeixin, entre d’altres òrgans, la Secretaria dels òrgans
col·legiats municipals que es constitueixin a l’Ajuntament per a la selecció de personal.
Segons aquest règim de delegacions aquesta Secretaria General ha de designar en
cada cas la persona que hagi d’actuar en cada moment.

Per tot això, aquesta Secretaria General, vista la convocatòria efectuada pel
departament d’Esports pel proper dia 15 de setembre d’enguany, relativa a la
Comissió qualificadora d’adjudicació d’horaris d’instal·lacions esportives, i en
conformitat amb les anteriors previsions i amb el que preveu l’article 9 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, adopta la següent:

DECISIÓ

Primer.- Que la funcionaria d’aquest Ajuntament, Sra. Pilar Lorenzo Comino,
assumeixi les competències d’aquesta Secretaria inherents a la condició de Secretaria
de la Mesa de subvencions anteriorment detallades, que tindrà lloc el proper dia 15 de
setembre d’enguany.

Segon.- Aquesta delegació es subjectarà al règim establert amb caràcter general en el
document de delegacions d’aquesta Secretaria de 23 de març, 3 i 27 de maig de 2021 i
6 de setembre, i tindrà efectes per a totes les sessions de l’òrgan de selecció que
tinguin lloc en relació amb aquesta convocatòria.
Tercer.- Comunicar aquesta decisió la senyora Pilar Lorenzo Comino, al Cap d’Esports,
pel seu coneixement i efectes, i difondre el seu contingut, en compliment del Principi
de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els articles 5 i següents de la
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i
8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern de Catalunya.

Cornellà de Llobregat, a 13 de setembre de 2021.

Carmen Alonso Higuera
SECRETARIA GENERAL

