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

L'Alcalde, en decret núm. 2022/122
0 de data 21 /03/ 2022 , ha resolt el següent:

Mitjançant Decret núm. 2711/2019, de 12 de juliol, modificat posteriorment pels
Decrets d’Alcaldia núm. 368/2020, de 24 de gener, 989/2021, de 11 d de març, 1466/2021, de
15 d’abril i 1946/2021, de 11 de maig, 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 i com a conseqüència de la baixa mèdica
de la senyora Gemma Escofet Mata, Cap executiu de Serveis Centrals, resulta necessari
realitzar una modificació d’aquest règim de delegacions.

 Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides

HA RESOLT

Primer.- Deixar sense efectes la delegació de firma atorgada a favor de la senyora
Gemma Escofet Mata, en relació amb els edictes relatius a procediments tramitats per  l’Oficina
d’atenció al Ciutadà, i atorgar aquesta mateixa delegació de firma a favor de la funcionaria
d’aquest Ajuntament, Sra. Roser Urban López, Cap de l’Oficina d’atenció al ciutadà.

Segon.- Aquesta delegació de firma s’haurà d’exercitar en els termes i dins dels
límits previstos en el Decret núm. 2711/2019, de 12 de juliol, modificat posteriorment pels
Decrets d’Alcaldia núm. 368/2020, de 24 de gener, 989/2021 de 11 d de març, 1466/2021 de 15
d’abril i 1946/2021 de 11 de maig.

Tercer.- Aquestes delegacions, que de conformitat amb el que disposa l’article
12.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, no requereixen publicació, tindran 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 a les funcionaries afectades, entenent-se
acceptades les delegacions 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 al Cap d’Informàtica, per tal de que realitzi els
tràmits oportuns per gestionar els permisos.

Sisè.- 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.
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