DECRET

Núria Colomé Rodríguez (1 de 2)
Alcadessa
Data Signatura: 09/04/2018
HASH: a237cd761b1a03dc5308edcf286a28e3

Expedient 658/2018
Atès que el ple de data 3 d’abril de 2018 va nomenar nova alcaldessa a l’Ajuntament
de Sentmenat i a fi d’adaptar el funcionament d’aquest amb el decret d’alcaldia
A/324/2016, mantenint en els seus extrems el seu contingut.
Vist el que determinen els paràgrafs 2 i 3 de l’article 21 de la Llei de Bases de Règim
Local, respecte la competència de l’alcaldia per nomenar els tinents d’alcalde i delegar
l’exercici de les seves atribucions d’acord amb el que regula la normativa vigent.
Fent ús de les meves atribucions,

Urbanisme,

Segona Tinent d’alcalde de Educació i Famílies, Consum, Acció Social i Comunitària,
Igualtat, Gènere i Polítiques LGTBI, responsable de la Biblioteca Municipal, Habitatge i
Àrees Infantils: Sra. Montserrat Rueda Miralles
Tercera Tinent d’alcalde de Cultura i Festes, Concessions Administratives, Residus
Urbans, Neteja Viària, Deixalleria i Medi Ambient i Sostenibilitat: Sra. Josefina Olivé i
Bonilla.
Quart Tinent d’alcalde de Tecnologies de la Informació (TIC), Dinamització Econòmica i
Activitats, Comerç, Fires i Mercats, Empresa i Ocupació, Mobilitat i Nuclis Urbans: Sr.
Jordi Gilgado Ortiz
Primer Tinent d’alcalde d’Obres, Serveis i Edificis Municipals, Urbanisme,
Infraestructures i Via Pública, Medi Natural: Sr. Eusebio Pacha Risco
La Tinença d’alcaldia d’Obres, Serveis i Edificis Municipals, Urbanisme,
Infraestructures i Via Pública, Medi Natural tindrà competències de gestió i coordinació
en les matèries específiques objecte de delegació.
Obres.-. Proposarà a la Junta de Govern Local les llicències urbanístiques.
S’encarregarà de les comunicacions d’obres i comunicacions de primera utilització.
Tindrà al seu càrrec la tramitació i resolució dels expedients de disciplina urbanística,
de les ordres d’execució i expedients sancionadors.
Serveis i Edificis Municipals.- Dirigirà i coordinarà la brigada municipal d’obres.
Coordinarà i actuarà d’interlocutor en el manteniment dels edificis municipals.
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Gonzalo Lluzar López de Briñas (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 10/04/2018
HASH: ddd658a2d195a76a128c5da23d9e1a7d

Primer Tinent d’alcalde d’Obres, Serveis i Edificis Municipals,
Infraestructures i Via Pública, Medi Natural: Sr. Eusebio Pacha Risco

DECRET ALCALDIA

PRIMER.- Nomenar l’ordre dels tinents d’alcalde amb les següents delegacions:

Número : 2018-0164 Data : 09/04/2018

HE RESOLT:

Urbanisme.- Tindrà al seu càrrec les matèries relacionades amb el planejament
urbanístic, la gestió urbanística i la política del sòl en els termes que estableix la Llei
d’Urbanisme. Serà el representant de l’Ajuntament en els Juntes de Compensació.
Infraestructures i Via Pública.- Vetllarà per garantir el bon estat de les
infraestructures, la pavimentació, el clavegueram, la senyalització viària i semàfors, el
mobiliari urbà o les àrees infantils, entre d'altres.
Atorgarà les llicències i/o autoritzacions relatives a l’ocupació i ús de la via pública
Medi Natural.- Impulsarà els horts municipals, la conservació de la xarxa de camins
rurals, , els plans de protecció de les urbanitzacions (PPU’s), el pla de protecció contra
incendis (PPI), la vigilància d’incendis forestals, les autoritzacions de crema i la
conservació de boscos, rieres i espais naturals del municipi. Serà el representant en el
Pacte d’alcaldes pel Medi Ambient.

Consum.- Promourà la millora en el servei d’atenció al consumidor i vetllarà pels drets
dels consumidors
Acció Social i Comunitària.- Tindrà la responsabilitat d’atendre les persones amb
necessitats especials, col·lectius d’immigrants i les persones amb disminució. Treballarà
per una vila amb un servei d’atenció social adequat i suficient per a cobrir les demandes de
tots els veïns i veïnes..
Igualtat, Gènere i Polítiques LGTBI.- Promourà les polítiques d’atenció a la immigració,
d’igualtat de gènere, col•lectiu LGTB i en general, vetllarà per la no discriminació de
qualsevol persona i per l’aplicació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques
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Educació i Famílies.- Impulsarà i fomentarà polítiques educatives transversals i
vetllarà per la seva universalitat i bon funcionament.
Serà la representant al Consell Escolar Municipal i als consells escolars dels centres
educatius de la població, gestionarà l’escola bressol municipal, la formació d’adults i
l’aula d’acollida de nouvinguts. Vetllarà pel bon funcionament del Centre
d’Ensenyament Musical. Serà la interlocutora amb les AMPES dels centres educatius
del municipi.
Impulsarà plans i projectes en matèria de serveis a les famílies, especialment en
relació amb problemes relacionats amb: l’habitatge, els ingressos econòmics, els que
afecten l’autonomia personal, els dels hàbits i conductes, els relacionats amb el món
laboral, els de violència masclista i domèstica, els de salubritat dels habitatges i
aquells altres que els hi afectin.
Promourà espais de trobada i cooperació entre pares i mares del municipi.
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La tinença d’alcaldia d’Educació i Famílies, Consum, Acció Social i Comunitària,
Igualtat, Gènere i Polítiques LGTBI, responsable de la Biblioteca Municipal, Habitatge i
Àrees Infantils tindrà competències de gestió i coordinació en les matèries
específiques objecte de delegació.

DECRET ALCALDIA

Segona Tinent d’alcalde d’Educació i Famílies, Consum, Acció Social i
Comunitària, Igualtat, Gènere i Polítiques LGTBI, responsable de la Biblioteca
Municipal, Habitatge i Àrees Infantils: Sra. Montserrat Rueda Miralles

Habitatge.- Impulsarà polítiques de promoció d’habitatge social. Treballarà per la
millora dels serveis relacionats amb la vivenda. Apostarà per la rehabilitació dels
edificis i la seva millora, així com les reserves de sòl per aquesta finalitat.
Àrees Infantils.- Té com prioritat promoure el desplegament d’una política local
adreçada a millorar i complementar l’atenció a la infància i a les seves famílies, ja que
aquest és un col·lectiu essencial per al futur del nostre municipi.
Tercera Tinent d’alcalde de Cultura i Festes, Seguiment Concessions
Administratives, Residus Urbans, Neteja Viària, Deixalleria i Medi Ambient i
Sostenibilitat: Sra. Josefina Olivé i Bonilla.

Concessions Administratives.- Actuarà de interlocutora en les relacions amb les
concessions administratives que gestionen serveis municipals.
Residus Urbans, Deixalleria i Neteja Viària.- Es responsabilitzarà de la gestió dels
residus urbans, deixalleria municipal i neteja viària. Impulsarà campanyes de
sensibilització.
Medi Ambient i Sostenibilitat.- Vetllarà pel control d’abocaments i sanejament de les
aigües residuals, impulsarà polítiques de participació, educació ambiental i campanyes
de sensibilització per ajudar la ciutadania en l'adquisició d’hàbits ambientalment
responsables i preservar el medi ambient i l’entorn natural. Impulsarà la implantació de
l’eficiència energètica i energies renovables.
Quart Tinent d’alcalde de Tecnologies de la Informació (TIC), Dinamització
Econòmica i Activitats, Comerç, Fires i Mercats, Empresa i Ocupació, Mobilitat i
Nuclis Urbans: Sr. Jordi Gilgado Ortiz
La tinença d’alcaldia de Tecnologies de la Informació (TIC), Dinamització Econòmica i
Activitats, Comerç, Fires i Mercats, Empresa i Ocupació, Mobilitat i Nuclis Urbans,
tindrà competències de gestió i coordinació en les matèries específiques objecte de
delegació.
Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).- Promourà el seu ús i
coneixement, vetllant pel desenvolupament i millora de les TIC al municipi, així com la
implantació de l’administració electrònica a l’Ajuntament.
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Festes.- Organitzarà les festes des del consens i la participació ciutadana. Donarà
suport a les festes organitzades per les entitats.
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Cultura.- Fomentarà i recolzarà la cultura oberta i transversal al municipi. Organitzarà
la programació d’activitats culturals. Vetllarà pel seguiment del Pla Local
d’Equipaments Culturals. Impulsarà el museu arxiu. Representarà a l'ajuntament en les
relacions amb les entitats culturals.

DECRET ALCALDIA

La tinença d’alcaldia de Cultura i Festes, Concessions Administratives, Residus
Urbans, Neteja Viària, Deixalleria i Medi Ambient i Sostenibilitat tindrà competències de
gestió i coordinació en les matèries específiques objecte de delegació:

Dinamització Econòmica i Activitats.- Serà el responsable de l'oficina de promoció
econòmica, gestionarà les activitats de comunicació administrativa i les recreatives.
Comerç, Fires i Mercats.- Fomentarà les polítiques de comerç local, impulsarà la
relació amb l’associació de comerciants i les activitats per millorar el comerç a
Sentmenat, promourà les fires de comerciants. Gestionarà el mercat setmanal.
Empresa i Ocupació.- Planificarà els programes de foment de l’ocupació. Serà el
responsable de l'oficina de treball, de l’execució dels plans d'ocupació locals i de
l’impuls de les polítiques d’ocupació. En matèria d’indústria donarà suport a
l’associació d’empresaris de Sentmenat i impulsarà la creació d’una oficina per
recolzar els joves emprenedors i prioritzar i facilitar la implantació d’empreses “Pimes”.

Regidoria d’Hisenda, Gent Gran i Turisme: Sr. Joan Sànchez i Sellés
Hisenda.- En matèria d’hisenda controlarà la gestió pressupostària i financera, la
proposta dels plans de tresoreria, les relacions amb l’Organisme Autònom de Gestió
Tributària, realitzarà propostes per la modificació de les ordenances fiscals.
Gent Gran.- Vetllarà per donar resposta de manera propera i directa a les necessitats
del col·lectiu de gent gran, treballant conjuntament l’atenció social i l’atenció
comunitària. Promourà activitats per a la gent gran.
Turisme.- Promocionarà Sentmenat com a municipi turístic pel seu valor cultural i
històric. Vetllarà pel producte propi. Promourà actuacions que ajudin a projectar la
imatge de Sentmenat a la comarca i al país, des de les nostres singularitats i
potencialitats i el disseny i difusió de productes turístics: plànols, rutes.
Regidoria de Comunicació, Esports, Joventut i Solidaritat i Cooperació: Sr.
Laureano Gutiérrez Agudo
Comunicació.- Els objectius de la regidoria de comunicació són vetllar pel dret
d'accés a la informació municipal de tots els ciutadans, transmetre la informació
actualitzada de la gestió i el treball diari del govern municipal, aconseguir canals de
comunicació fluids i bidireccionals entre Ajuntament i la ciutadania, donar el màxim
ressò a l'activitat social i associativa del municipi
Esports.- Impulsarà l’activitat física esportiva i la programació d’activitats i serveis
esportius. Representarà a l'ajuntament en les relacions amb les entitats esportives,
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SEGON.- Mantenir les següents delegacions en forma de regidories:
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Nuclis Urbans.- Serà l’interlocutor amb les associacions de veïns de les
urbanitzacions respecte els temes de qualsevol ordre que afectin els seus veïns i
veïnes. Proposarà la revisió dels convenis signats amb les associacions de veïns, i
impulsarà la relació entre els nuclis urbans i l’ajuntament.

DECRET ALCALDIA

Mobilitat.- Impulsarà les actuacions a realitzar relatives a Mobilitat i en particular, amb
els Serveis de Carreteres de la Generalitat i Diputació. Promourà la millora del
transport públic del municipi.

farà seguiment del reglament d’equipaments esportius i el control del seu
manteniment. Actuarà com interlocutor amb l’empresa concessionària del Complex
Esportiu Municipal (CEM). Es responsabilitzarà de la gestió de la piscina d’estiu.
Joventut.- En matèria de joventut impulsarà, organitzarà, dirigirà, supervisarà i
fiscalitzarà la planificació i elaboració dels objectius, assignació de recursos, l’execució
dels programes d’actuació, fomentarà les activitats juvenils, el desenvolupament del
Pla Local de Joventut, així com les posteriors actuacions que es desenvolupin en
aquesta matèria. Impulsarà i fomentarà la participació dels joves.

QUART.- Mantenir les àrees que s’indiquen a continuació que seran coordinades per
un responsable polític per la millora de la gestió municipal:
Àrea de Serveis a les persones inclou les matèries de Educació i Famílies, Joventut,
Gent Gran, Esports , Salut, Consum, Cultura i Festes, Patrimoni, Acció social i
comunitària, Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació, Igualtat, Gènere i
Polítiques LGTBI coordinada pel regidor Sr. Jordi Gilgado Ortiz.
Àrea de Serveis Centrals inclou les matèries de Règim Intern, Recursos Humans i
Serveis Generals, Oficina d’Atenció al Ciutadà, Hisenda, Comunicació, Seguretat
Ciutadana i Civisme, Transparència, TIC, Concessions Administratives i Obres, Serveis
i Edificis Municipals, coordinada per la regidora Sra. Montserrat Rueda Miralles.
Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat inclou les matèries d’Urbanisme,
Infraestructures i Via Pública, Mobilitat, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, Medi
Natural, Residus Urbans, Deixalleria, Neteja viària i Nuclis Urbans, coordinada per la
regidora Sra. Josefina Olivé i Bonilla.
Àrea de Desenvolupament Econòmic inclou les matèries de Dinamització
Econòmica i Activitats, Comerç, Fires i Mercats, Empresa i Ocupació i Turisme,
coordinada per l’alcaldessa Sra. Núria Colomé i Rodríguez.
CINQUÈ.- Les matèries de Nuclis Urbans, Règim Intern, Concessions Administratives i
Comunicació es treballaran de manera conjunta essent responsables l’alcaldia i els
tinents d’alcalde delegats en cada matèria.
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Les competències de serveis generals decauen per la descentralització que s’ha
produït d’aquesta competència envers cadascuna de les àrees

DECRET ALCALDIA

TERCER.- Aquesta alcaldia es reserva les competències en matèria de Relacions
Institucionals, Organització Municipal, Seguretat Ciutadana i Civisme, Règim Intern,
Oficina d’Atenció al Ciutadà, Participació Ciutadana, Transparència, Patrimoni, Salut,
així com totes les competències residuals.
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Solidaritat i Cooperació.- Promoure el desenvolupament en els països menys avançats
i de les regions menys afavorides. També s’encarrega de la dinamització de les accions de
sensibilització, la promoció de la cultura de la pau i la resolució de conflictes . Coordinar
les tasques de cooperació al desenvolupament que es porten a terme al municipi.

SISÈ.- Publicar aquesta resolució al DOGC, BOP, al tauler d’edictes i a la web
municipal, als efectes del que disposa l’art. 20.1 i concordants de la Llei de Bases de
Règim Local i fer-ne trasllat als interessats i grups municipals.
SETÈ.- Donar compte del present decret a la primera sessió del plenari corporatiu.
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