
Ref.: 2020/9000/4 - Delegació Atribucions i Signatura de Secretaria General 2019-2023

L'Alcalde, en decret núm. 2021/4259 de data 26 /10/ 2021 , ha resolt el següent:

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, es va
aprovar la proposta de delegacions d’atribucions i de firma elaborada per la 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. 

Atès que als apartats II i III  d’aquesta proposta es realitza, respectivament, una
delegació parcial de competències relatives al control de la elaboració i la firma de
determinades notificacions, i una delegació de signatura, en ambdós casos, a favor de diferents
funcionaris i funcionàries de l’Ajuntament, que resulta necessari modificar, en el segut sentit:

 Efectuar una delegació parcial de competències a favor del Cap del
Departament de Medi Ambient, David Calabuig Aracil, respecte del control de
la elaboració i la firma dels documents de notificació de Decrets de l’Alcaldia
i acords adoptats pel Ple i per la Junta de Govern Local, així com l’efectiva
pràctica de la notificació a les persones, físiques i jurídiques, Entitats i
Administracions Públiques, que figurin com a interessats en els expedients o
hagin de ser notificats dels seus actes en compliment d’una disposició legal,
respecte dels expedients tramitats per aquest Departament.

 Delegar a favor del Cap del Departament de Medi Ambient, David Calabuig
Aracil, la signatura de les actes de recepció derivades dels contractes
municipals gestionats per l’esmentat Departament.

 Delegar a favor de la gestora de l’OAC, senyora, Lucia Losada Gómez,
funcionària interina, la signatura de la compulsa  de documents que hagin de
presentar els ciutadans a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, perquè tinguin efectes
en expedients municipals o davant l'Administració de l'Estat en processos
derivats de la legislació d'estrangeria o els derivats de la finestreta única, i per
l’expedició de la corresponent còpia autèntica.

Per tot això aquesta Secretaria General, vista la proposta efectuada mitjançant
escrit de 14 d’octubre de 2021, per la Cap d’Atenció al Ciutadà i en conformitat amb el que
disposen els articles 8, 9 i 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, eleva a l’Alcaldia el següent,



HA RESOLT

Primer.- Aprovar, amb efectes del dia d’avui, la proposta de modificació núm. 4,
de la delegació d’atribucions i de signatura de documents de la Secretaria General d’aquest
Ajuntament, el text literal de la qual és el següent:
...

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ NÚM. 4 DE LA DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS I DE
SIGNATURA DE DOCUMENTS APROVADA MITJANÇANT DECRET 1130/2021, DE 23 DE
MARÇ

Mitjançat Decret 1130/2021, de 23 de març, modificat posteriorment pels Decrets d’Alcaldia
núm. 1804/2021, de 3 de maig i 2203/2021, de 27 de maig i 3482/2021, de 6 de setembre, es 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.

Atès que als apartats II i III  d’aquesta proposta es realitza, respectivament, una delegació
parcial de competències relatives al control de la elaboració i la firma de determinades notificacions, i
una delegació de signatura, en ambdós casos, a favor de diferents funcionaris i funcionàries de
l’Ajuntament, que resulta necessari modificar, en el segut sentit:

 Efectuar una delegació parcial de competències a favor del Cap del Departament de Medi
Ambient, David Calabuig Aracil, respecte del control de la elaboració i la firma dels
documents de notificació de Decrets de l’Alcaldia i acords adoptats pel Ple i per la Junta de
Govern Local, així com l’efectiva pràctica de la notificació a les persones, físiques i jurídiques,
Entitats i Administracions Públiques, que figurin com a interessats en els expedients o hagin de
ser notificats dels seus actes en compliment d’una disposició legal, respecte dels expedients
tramitats per aquest Departament.

 Delegar a favor del Cap del Departament de Medi Ambient, David Calabuig Aracil, la
signatura de les actes de recepció derivades dels contractes municipals gestionats per
l’esmentat Departament.

 Delegar a favor de la gestora de l’OAC, senyora, Lucia Losada Gómez, funcionària interina,
la signatura de la compulsa  de documents que hagin de presentar els ciutadans a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà, perquè tinguin efectes en expedients municipals o davant l'Administració
de l'Estat en processos derivats de la legislació d'estrangeria o els derivats de la finestreta
única, i per l’expedició de la corresponent còpia autèntica.

Per tot això aquesta Secretaria General, vista la proposta efectuada mitjançant escrit de 14
d’octubre de 2021, per la Cap d’Atenció al Ciutadà i en conformitat amb el que disposen els articles
8, 9 i 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, eleva a l’Alcaldia la
següent

PROPOSTA

Primer.- Modificar els apartats II i III de la proposta de delegacions d’atribucions i de
firma que, a proposta d’aquesta Secretària General, va ser aprovada mitjançant Decret de
l’Alcaldia núm. 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, en el sentit de incloure les
previsions o apartats següents:



II

DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES

 Efectuar una delegació parcial de competències a favor del Cap del Departament de Medi
Ambient, David Calabuig Aracil, respecte del control de la elaboració i la firma dels
documents de notificació de Decrets de l’Alcaldia i acords adoptats pel Ple i per la Junta de
Govern Local, així com l’efectiva pràctica de la notificació a les persones, físiques i jurídiques,
Entitats i Administracions Públiques, que figurin com a interessats en els expedients o hagin de
ser notificats dels seus actes en compliment d’una disposició legal, respecte dels expedients
tramitats per aquest Departament, e incloure aquesta previsió en el quadre nominatiu que
figura en aquest apartat de la proposta de Secretaria.

III

DELEGACIONS DE SIGNATURA

Modificar aquest apartat de la proposta de Secretaria, en el sentit d’incorporar les
previsions sobre delegació de signatura següents:

 Senyor David Calabuig Aracil

 La signatura de les actes de recepció derivades dels contractes municipals
gestionats pel Departament de Medi Ambient.

 Els gestors de l’OAC, senyors i senyores Marc Villellas Ballestar, Juana Bernal Bernal,
Damaris Galvez Franco, Rosa Maria García Moraleda, Carmen Rosa Armas Medina,
Gemma Colomina de Dios, Marcial Prieto Giménez, Rosa Maria Soler Expósito i Lucia
Losada Gómez

 La signatura de la compulsa  de documents que hagin de presentar els ciutadans
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, perquè tinguin efectes en expedients municipals
o davant l'Administració de l'Estat en processos derivats de la legislació
d'estrangeria o els derivats de la finestreta única, i l’expedició de la corresponent
còpia autèntica.

Segon.- Aquesta delegació es subjectarà al règim establert amb caràcter general en el
document de delegacions d’aquesta Secretaria de data 23 de març, de 3 de maig de 2021 i 27 de
maig, i tindran efectes immediats.

En Cornellà, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest document.

Carmen Alonso Higuera
SECRETARIA GENERAL

...



Segon.- Aquestes delegacions tenen els efectes previstos a la proposta de la
Secretaria General i deixen sense efecte qualsevol altra delegació efectuada per aquesta amb
anterioritat en relació amb la mateixes funcions.

Tercer.- Donar publicitat a aquesta modificació a través de Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i del Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l’article 178
del ROM i demés legislació concordant.

Quart.- Notificar el present Decret a les funcionaries afectades, així com als
Regidors de l’Àrea d’Economia i Administració i d’Acció Territorial i Espai Públic, 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.

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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