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000 PROPOSICIONS D'ALCALDIA

Títol / identificació de l'expedient
Relatiu a Nomenament de titular de la regidoria de Transparència i Bon Govern, Participació
Ciutadana, Associacionisme, Transició energètica i hídrica i Tinença responsable i benestar dels
animals el Sr. Daniel Martínez Redondo i delegació d'atribucions
Número d'expedient: M106/U220/2019/000030
Relació de fets i fonaments jurídics
Vist el Decret d'alcaldia en virtut del qual es creen les àrees amb la determinació dels corresponents
àmbits d'actuació a efectes de procedir a efectuar delegacions genèriques i específiques
d'atribucions;
Atès el que disposen els articles 53 i 54 del Reglament orgànic municipal,
En ús de la facultat atribuïda per l'article 53.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i l'article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
;
D'acord amb les facultats i les competències conferides a l'alcaldessa per l'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;
Acord
Primer.- Nomenar regidor de Transparència i Bon Govern, Participació Ciutadana, Associacionisme,
Transició energètica i hídrica i Tinença responsable i benestar dels animals el Sr. Daniel Martínez
Redondo.
Segon.- Efectuar a favor del regidor Sr. Daniel Martínez Redondo una delegació específica
d’atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb els àmbits següents:
1) Transparència.
2) Bon govern.
3) Participació ciutadana.
4) Associacionisme.
5) Transició energètica i hídrica.
6) Tinença responsable i benestar dels animals.
que comporta les facultats següents:
a) La incoació i instrucció dels expedients relacionats amb el seu àmbit d’actuació, amb
independencia que la seva resolució correspongui a un altre òrgan.
b) La resolució dels expedients propis del seu àmbit d’actuació mitjançant actes administratius, llevat
que aquesta atribució hagi estat conferida expressament a un altre òrgan.
c) La sanció i imposició de multes derivades d’infraccions relacionades amb l’àmbit de la seva

competència.
d) Les contractacions i concessions de tota classe, així com l’autorització i disposició de despeses,
necessàries per al normal desenvolupament de la gestió, quan el seu import no sobrepassi la quantia
establerta a la legislació de contractes del sector públic per als contractes menors, i l’actuació estigui
prevista al pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat.
e) L’atorgament de llicències d’ús comú especial del domini públic i de llicències d'ús privatiu no
sotmeses a publicitat i concurrència, relacionades amb els àmbits de la seva àrea d'actuació.
f) El reconeixement de les obligacions corresponents a qualsevol compromís legalment adquirit
derivat de contractes de qualsevol tipus, així com les aportacions en concepte de qüotes de
participació en fundacions, entitats, associacions, etc, relacionats amb l’àmbit de la seva àrea
d’actuació.
g) La resolució dels recursos potestatius de reposició interposats contra els actes administratius
dictats pel propi ponent, així com la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació
de les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els esmentats actes en els termes
establerts a la legislació de procediment administratiu comú.
Tercer.- Aquestes delegacions es duran a terme en el marc de la direcció i coordinació de l'Alcaldia (i
de l'àrea de Ciutat Sostenible i Saludable pel que fa als àmbits de Transició energètica i hídrica i
Tinença responsable i benestar dels animals), tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat
d’advocació d’aquesta Alcaldia i, de conformitat amb el que disposa l’article 53.2 del Reglament
orgànic municipal, tindran efectes des del dia següent al de la data de notificació.
Tanmateix les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia,
com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la
delegació.
Quart.- Ordenar la publicació d'aquest decret al BOP i donar-ne compte al Ple en la primera sessió
que tingui lloc.

Peus de recurs
Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de
reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la
desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a
comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de
forma presumpta.
Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient.
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