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ANUNCI de l’Ajuntament de Canovelles sobre delegació de facultats 
genèriques i específiques a regidors. 
 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals, es fa públic que per Resolució de l’Alcaldia núm. 680, de data 15 de 
juny de 2015, s’han adoptat els acords següents: 
 
“Primer.  CREAR les tres Àrees d’Organització municipal següents: 
 
A) ÀREA DE PRESIDÈNCIA. Comprèn: 

 
- GOVERNACIÓ I MOBILITAT. 
- HISENDA. 
- SERVEIS JURÍDICS. 
- ORGANITZACIÓ MUNICIPAL (arxiu, oficina d’atenció ciutadana) 
- NOVES TECNOLOGIES I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. 
- RECURSOS HUMANS. 
- COMUNICACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROTOCOL. 
- DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ (teixit productiu, comerç, consum, 

ocupació i formació per l’ocupació, promoció de la ciutat, comerç no sedentari, 
promoció del sòl industrial i comercial). 

 
L’Alcaldia es reserva aquesta Àrea, sens perjudici de les delegacions especials o  
específiques que pugui conferir. 
 
 
B) ÀREA DE SERVEIS, TERRITORI I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA.  Comprèn: 
 

- URBANISME, HABITATGE I MEDIAMBIENT (autoritzacions, permisos  i 
llicències urbanístiques; avaluacions, llicències i permisos mediambientals; 
obres i via pública). 

- SERVEIS (cementiri i serveis funeraris, manteniment, neteja viària, enllumenat 
públic i servei d’abastament d’aigua). 

- POUM, PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA, VIES DE COMUNICACIÓ I 
TRANSPORT PÚBLIC. 

- SALUT PÚBLICA, MEDI RURAL I PAGESIA.  
 
C) ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. Comprèn: 
 

- IGUALTAT I CIUTADANIA (drets socials i civils, polítiques de gènere, 
polítiques d’igualtat, no discriminació, transsexualitat, homosexualitat, educació 
per la salut, llibertat ideològica i de religió, discapacitats, participació ciutadana, 
voluntarietat i polítiques de ciutadania). 

- BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT D’OPORTUNITATS (serveis socials, 
convivència i interculturalitat, cohesió social, polítiques socials d’habitatge, 
solidaritat i cooperació al desenvolupament). 

- INFÀNCIA I JOVENTUT. 
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- EDUCACIÓ (educació, Canovelles educadora, Normalització lingüística- 

Oficina de català). 
- CULTURA (cultura, sociocultura, lleure i festes populars, patrimoni cultural). 
- ESPORTS. 
- GENT GRAN I POLÍTIQUES INTERGERENACIONALS. 

 
 
Segon.  EFECTUAR les següents DELEGACIONS GENÈRIQUES ens els Tinents 
d’Alcalde: 
 
A) En el primer Tinent d’Alcalde, SR. EMILIANO CORDERO SORIA, Delegat de 

l’Àrea de Serveis, Territori i Planificació Estratègica,  regidor de les delegacions 
d’Urbanisme, Habitatge i Mediambient; Serveis; POUM, Planificació Estratègica, 
Vies de comunicació, Transport públic. COORDINADOR de la delegació especial 
o especifica corresponent a Salut Pública, Medi Rural i Pagesia. 
 
Aquesta delegació, en règim de dedicació exclusiva,  comprèn les facultats de 
supervisió dels serveis administratius corresponents, elaboració de propostes i 
informes, però no la de dictar actes administratius que afectin a tercers, excepte en 
matèria d’obres menors, en que sí  podrà. 
 

B) En la segona Tinent d’Alcalde, SRA. YOLANDA SANCHEZ BUENO, Delegada  de 
l’Àrea de Serveis a les Persones, regidora de les delegacions de Benestar Social i 
Igualtat d’oportunitats i Cultura. COORDINADORA de les delegacions especials o 
específiques d’Igualtat i Ciutadania, Infància i Joventut, Educació, Esports i Gent 
Gran i Polítiques Intergeneracionals. 
 
Aquesta delegació, en règim de dedicació exclusiva,  comprèn les facultats de 
supervisió dels serveis administratius corresponents, elaboració de propostes i 
informes, però no la de dictar actes administratius que afectin a tercers. 

 
Tercer. EFECTUAR les següents DELEGACIONS ESPECIALS O ESPECÍFIQUES  
en els  Regidors i Regidores que es relacionen: 
 

a) En el primer Tinent d’Alcalde , SR. EMILIANO CORDERO SORIA, Delegat de 
Recursos Humans, corresponent a l’Àrea de Presidència. 
 

b) En la tercera Tinent d’Alcalde, SRA. TERESA RIERA PLANAS, Delegada  
d’Igualtat i Ciutadania; Gent Gran i Polítiques Intergeneracionals corresponent 
a  l’Àrea  de Serveis a les Persones. 

 
c) En la quarta Tinent d’Alcalde, SRA. NOELIA LAVADO QUILES, Delegada 

d’Hisenda, Organització Municipal i Dinamització Econòmica i Ocupació, 
corresponent a  l’Àrea de Presidència. 

 
d) En el cinquè Tinent d’Alcalde, SR. FRANCESC MARTINEZ ORTEGA,  Delegat 

de Noves Tecnologies i Societat de la Informació,  corresponent a  l’Àrea de 
Presidència,  i Esports corresponent a l’Àrea de Serveis a les Persones. 
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e) En el SR. FRANCESC SANCHEZ LOPEZ, Delegat d’Educació, corresponent a 
l’Àrea de Serveis a les Persones. 

 
f) En la SRA. PATRICIA RUIZ HIDALGO, Delegada  d’Infància i Joventut 

corresponent a l’Àrea de Serveis a les Persones. 
 

g) En el SR. MIQUEL CASTELLÀ RIERA, Delegat de Salut Pública,  Medi Rural i 
Pagesia, corresponent a l’Àrea de Serveis, Territori i Planificació Estratègica. 

 
Aquestes delegacions especials o específiques comprenen la facultat de supervisió 
dels serveis administratius corresponents, elaboració de propostes i informes, però no 
la de dictar actes administratius que afectin a tercers. 
 
Quart. La totalitat de les delegacions realitzades tindran efecte des del dia següent a 
la data d’aquesta Resolució, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors 
delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències 
delegades, com a titular de la competència originaria, entenent-se a aquests efectes 
exercitada la potestat d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat 
d’una nova resolució expressa en aquest sentit. 
 
Cinquè.  De la present Resolució se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la 
propera sessió que celebri, notificant-se a més personalment als designats per a la 
seva acceptació, que s’entendrà efectuada tàcitament si en el termini de tres dies 
hàbils comptats des de la notificació, el regidor no  presenta davant l’Alcaldia la seva 
renúncia expressa, i tindrà efecte des del dia següent al d’aquest acord, sense 
perjudici de la seva publicació al BOP. 
 
Sisè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, en el Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament i a la web municipal.” 
 
Canovelles, 16 de juny de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Orive Vélez 
Alcalde 
 


