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SECRETARIA GENERAL 

 
 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ NÚM. 12 DE LA DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS I 

DE SIGNATURA DE DOCUMENTS APROVADA MITJANÇANT DECRET 

4683/2016, DE 27 D’OCTUBRE 

 
 
 

Mitjançat Decret núm. 4683/2016, de 27 d'octubre, modificat posteriorment pel 
Decrets núm. 2065/2017, de 28 d’abril i 3728/2017 de 20 de juliol, 4360/2017 de 14 de 
setembre i 4749/2017 de 29 de setembre, 5612/17 de 20 de novembre, 300/2018 de 
24 de gener, 331/2018 de 26 de gener i 829/18 de 28 de febrer, 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.  
 

 

Als apartats II i III, s’efectuen a favor de la funcionària de carrera, senyora 
Maria Josefa Prat Mora, Tresorera Municipal accidental, les delegacions següents: 
 

 

 Una delegació parcial de competències relativa al control de l’elaboració 
i la signatura original 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 als expedients o hagin de ser notificats dels seus actes en 
compliment d’una disposició legal, respecte dels expedients tramitats 
pel Departament de Tresoreria. 

 

 Una delegació de firma de les actes de recepció derivada dels contractes 
municipals gestionats pel Departament de Tresoreria 

 
Així mateix, a l’apartat III, s’efectua a favor del funcionari de carrera, senyor 

Fernando González-Santacana Martín, una delegació de firma de la compulsa de 
documents que hagin de presentar els ciutadans perquè tinguin efectes en expedients 
municipals tramitats a la Tresoreria Municipal. 

 
Atès que, en dates 16 de maig de 2017 i 14 de setembre de 2018, 

respectivament, el senyor Fernando González-Santacana Martín, va cessar en el seu 
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càrrec de Tresorer Municipal, i la senyora Maria Josefa Prat Mora, va cessar del seu 
càrrec de Tresorera Municipal accidental per jubilació, el que provoca la necessitat de 
modificar aquest règim de delegacions. 
 
Per tot això, aquesta Secretaria General, en conformitat amb el que disposa l’article 
13.2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de Règim Jurídic dels Funcionaris 
d’Administració Local amb Habilitació de caràcter nacional, i 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 parcial de 
competències i de firma elaborada per aquesta Secretària General i aprovada 
mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 4683/2016, de 27 d'octubre, modificat 
posteriorment pel Decrets núm. 2065/2017, de 28 d’abril i 3728/2017 de 20 de juliol, 
4360/2017 de 14 de setembre i 4749/2017 de 29 de setembre, 5612/17 de 20 de 
novembre, 300/2018 de 24 de gener, 331/2018 de 26 de gener i 829/18 de 28 de 
febrer, en el sentit següent: 
 

 Apartat II 
 
Deixar sense efecte la delegació parcial de competències efectuada per aquesta 
Secretaria a favor de la funcionària municipal, senyora Maria Josefa Prat Mora, 
respecte del control de l’elaboració i la signatura original 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 
als expedients o hagin de ser notificats dels seus actes en compliment d’una 
disposició legal, respecte dels expedients tramitats pel Departament de 
Tresoreria, i delegar aquestes mateixes atribucions en favor de la funcionaria 
d’aquest Ajuntament senyora Maria Ángeles Sanz Arranz. 
 

 Apartat III 
 
Deixar sense efecte les delegacions de signatura efectuades a favor dels 
funcionaris senyor Fernando González-Santacana Martin i senyora Maria Josefa 
Prat Mora, relatives respectivament, a les actes de recepció derivades dels 
contractes municipals gestionats pel Departament de Tresoreria, i a la compulsa 
de documents que hagin de presentar els ciutadans perquè tinguin efectes en 
expedients municipals tramitats per aquest Departament, i delegar aquestes 
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mateixes atribucions en favor de la funcionaria d’aquest Ajuntament senyora 
Maria Ángeles Sanz Arranz 
 

Segon.- Aquestes delegacions es subjectaran al règim establert amb caràcter general 
en el document de delegacions d’aquesta Secretaria de data 4683/2016, de 27 
d'octubre, i tindran efectes immediats.  

 
 

Cornellà de Llobregat, 17 de setembre de 2018. 
 
 
 

 
 
 

 Carmen Alonso Higuera 
                                                                                                           SECRETARIA GENERAL  
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