Ref.: 2019/1013/1 - Aprovació Delegació de Firma d'edictes en funcionaris d'aquest
Ajuntament -20- 2019-2023

L'Alcalde, en decret núm.

2021/989

de data 11 de març de 2021 , ha resolt el següent:

Mitjançant Decret núm. 2711/2019, de 12 de juliol, modificat posteriorment pel
Decret d’Alcaldia núm. 368/2020, de 24 de gener, aquesta Alcaldia va efectuar a favor de
diversos funcionaris i funcionaries d’aquest Ajuntament, una delegació de firma dels edictes a
través dels quals es sotmetin a informació pública els procediments municipals, sempre que
aquest tràmit hagi sigut prèviament acordat per l’òrgan competent dins de la fase d’instrucció
del procediment, o quan d’acord amb l’Ordenament Jurídic resulti un tràmit preceptiu i
d’obligat compliment.
Amb posterioritat a aquestes delegacions s’ha produït una doble circumstància:


S’ha realitzat un canvi d’adscripció de la funcionaria senyora Dolors Leyva Grasa, que
ocupava el lloc de treball de Cap Jurídica i Administrativa de Política Territorial i
Sostenibilitat i, en tal condició, ostentava una delegació de firma d’aquesta Alcaldia
respecte dels edictes relatius als procediments que es tramitin per aquesta Àrea, llevat
dels relatius al departament de Patrimoni, circumstància que genera la necessitat de
modificar aquest règim de delegacions de firma.



S’està tramitant una modificació dels funcionaris i funcionàries que poden actuar com a
Secretaris, Interventors i Tresorers accidentals.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides
HA RESOLT

Primer.- Modificar els punts 5 i 15 del punt primer de la part dispositiva del
Decret 2711/2019, de 12 de juliol, modificat posteriorment pel Decret d’Alcaldia núm.
368/2020 de 24 de gener, en el sentit següent:


Punt 5.
Deixar sense efectes la delegació de firma atorgada a favor de la senyora Dolors
Leyva Grasa, en relació amb els edictes relatius als procediments que es tramitin
per l’Àrea de Política Territorial i Sostenibilitat, llevat dels relatius al departament
de Patrimoni, i d’atorgar aquesta mateixa delegació de firma a favor de la

funcionaria d’aquest Ajuntament Sra. Ana Gayoso Díaz, Cap Jurídica i
Administrativa de Política Territorial i Sostenibilitat.


Punt 15.
Restarà redactat en els termes següents:

15.

Senyora Carmen Alonso Higuera, Secretària General de l’Ajuntament, respecte dels
edictes de la resta de procediments que es tramitin per aquest Ajuntament.
Les delegacions de firma efectuades a favor de la Secretària General d’aquest
Ajuntament, senyora Carmen Alonso Higuera, de l’Interventor, senyor Juan Ramon
Sagalés Guillamón i de la Tresorera, senyora Mª Fuencisla Bolea Capistròs, s’estendran
als funcionaris que, en la seva substitució, puguin actuar eventualment com a
Secretaris, Interventors i Tresorers accidentals, d’acord amb el detall següent:
a) Secretaris o Secretàries Accidentals:




Jesús Chacón Murillo, Cap de Secretaria General
Núria Alvarez Fustes. Advocada/Tècnic Administració Especial
Pilar Lorenzo Comino. Advocada/Tècnic Administració Especial.

b) Interventors o Interventores Accidentals:



Irene Pascual Pascual. Cap de Fiscalització
Josefina González González, Cap de Comptabilitat.

c) Tresorers o Tresoreres Accidentals:


M. Angeles Sanz Arranz, Cap de Recaptació

Segon.- La delegació de firma s’haurà d’exercitar en els termes i dins dels límits
previstos en el Decret 2711/2019, de 12 de juliol, modificat posteriorment pel Decret
d’Alcaldia núm. 368/2020 de 24 de gener.
Tercer.- Aquesta delegació, que de conformitat amb el que disposa l’article 12.2
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, no requereix publicació, tindrà efectes des del dia següent a
la data d’aquest Decret, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.
Quart.- Notificar aquest Decret als funcionaris i funcionaries afectats, així com al
seus Departaments, entenent-se acceptada la delegació de firma de forma tàcita, si dintre del
termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
Cinquè.- Comunicar aquest Decret, acompanyat de la firma autografiada
corresponent, al Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona, a efectes de la seva inscripció
al Registre d’Autoritats i Funcionaris facultats per firmar l’ordre d’inserció dels originals de
tots aquells actes municipals que hagin de ser sotmesos a publicitat en el Butlletí Oficial de la

Província a que es refereix l’article 8 de la Llei 5/2002, de 4 d’abril, per la que es regulen els
Butlletins Oficials de la Província.
Sisè.- Comunicar aquest Decret al Cap d’Informàtica, per tal de que realitzi els tràmits
oportuns per gestionar els permisos.
Setè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució, 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.

