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D'acord arnb el que disposa l'art. 44.2 del ROF, es fa públic que el senyor Alcalde ha
dictat el Decret número 97/2017, de data 30 de gener de 2017, la part resolutiva del qual
diu:

?Primer.- Modificar les delegacions atribuïdes per Decret d'Alcaldia número
643/2015 de data 15 de juny de 2015, quedant delegades en els regidors que tot
seguit s'indiquen les atribucions d'aquesta Alcaldia per a la gestió dels assumptes
de ?lurs respectives àrees d'actuació.

1. A favor de la senyora MaÏaía Dolores Agüera MaÏtín, membre de la Junta de
Govern Local i primera tinent d'alcalde, una delegació genèrica que comprèn les
facultats de direcció i gestió dels assumptes següents:

- Hisenda:

* Proposta d'establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics.
* Inspecció tributària.
* Recaptació tributària.
* Planificació estratègica de l'Ajuntament des del punt de vista econòmic i
financer.

* Planificació, proposta i gestió pressupostària.
* Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic.

- Promoció econòmica:

* Fomem de Pactivitat econòmica: indústria, comerç i serveis.
* Promoció industrial.

* Viver d'empreses.
* Estudis socials, econòmics...
* Comerç al detall.
* Zones i superfícies comercials.
* Promoció comerciaL
* Relació amb el sector i iniciatives mixtes.
* Relació amb associacions i entitats de comerciants.
* Consum

- Serveis Socials:

* Solidaritat i cooperació.
@ Assistència social.

* Benestar de la infància, adolescència i tercera edat.
* Disminuíts físics i psíquics.
* Marginació social.
* Promoció de la dona.

* Prevenció de la delinqüència ila drogodependència.
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2. A favor de la senyora Montserrat Rovira Riera, membre de la Junta de Govern
Local, i segona Tinent d'Alcalde, una delegació genèrica per a la direcció i gestió
dels assumptes següents:
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- Cultura i Entitats:

* Sales d'exposicions.
* Promoció teatral.
@ Entitats i associacions.
* Festes.
@ Ràdio Palafolls

- Esports:
* Política municipal d'espoÏts.
* Equipaments esportius.
* Relacions amb clubs i entitats esportives.
* Activitats esportives infantils i juvenils.

3. A favor del senyor Rafael Cubarsí Bas, membre de la Junta de Govern Local,
una delegació genèrica de direcció i gestió dels assumptes següents:

- Personal:

* Organització administrativa
@ Recursos humans

* Negociació coHectiva

- Governació:

* Gestió del personal propi del Cos de la Policia Local (en colŞlaboració amb la
Regidoria de Personal).
* Vigilància i ordenació del trànsit i circulació.
* Seguretat i protecció de persones i béns.
* Gestió de les zones de càrrega i descàrrega.
* Execució del Pla d'Emergències municipal.
* Incendis i salvaments.

* Inundacions i emergències.
* Relació amb la Creu Roja Local.

4. A favor del senyor Martín Victoria Iglesias, membre de la Junta de Govern
Local, una delegació genèrica per a la direcció i gestió dels assumptes següents:

- Manteniment de l'espai urbà
- Brigada municipal
- Gestió subministraments serveis públics: Aigua, clavegueram, electricitat, gas,
telecomunicacions i altres

- Eliminació de barreres arquitectòniques i mobilitat de les persones.
- Transport Públic

5. A favor de la senyora Rosa María García Colomer, regidora, una delegació
especial per a la direcció i gestió dels assumptes següents:
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- Ensenyament:
* Centres d'ensenyament infantil i primària.
* Institut d'ensenyament secundari.
* Llars municipals d'infants.
Ş Consells escolars.
* Coordinació de l'escola de música.
* Escola d'adults.
* Biblioteca.

- Joventut:

* Coordinació i promoció de la política juvenil
* Promoció de Passociacionisme juvenil.
* Nou espai jove ?Can Batlle"

6. A favor del senyor Juan Andrés Osorio Piüeiro, Regidor, una delegació especial
per a la direcció i gestió dels assumptes següents:

- Medi ambient:
* Educació i actuació mediambientals.

* Campanyes de sensibilització.
* Control i servei de mosquits i desratització i fauna urbana.
* Desenvolupament de les Agendes Locals 21.

- Món rural:

* Promoció agrícola.
* Camins rurals.
* Recs i rieres.

* Cambra agrària.
@ Comunitat de regants.

- Parcs i jardins
- Defensa forestal:
* Gestió del sòl forestal.

* Polítiques de prevenció d'incendis.
* Defensa i difusió del patrimoni natural.
- ADF

- Gestió de /a pobresa en allò relatiu als talls de subministramem de les xarxes de
serveis urbanístics: aigua, clavegueram, enllumenaí, etc.

7. A favor del senyor José Manuel Rueda García, regidor d'aquest Ajuntament,
una delegació especial que comprèn les facultats de direcció i gestió dels assumptes
següents:

- Planificació i control urbanístic del municipi:
* Llicències d'obres.

* Planejament.
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- Obres, pavimentació i enllumenat de les vies públiques.
- Disciplina urbanística.
- Control i seguiment de quotes urbanístiques i contribucions especials.
- PUOSC.

- Promoció d'habitatges socials.
- Paisatge urbà:
* Llicències d'ocupació de via pública.
* Guals.
* Activitats.

- Salut pública i assistència sanitària:
* Campanya d'educació i prevenció sanitària.
* Sanitat ambiental.

* Higiene de l'habitatge.
@ Salut escolar.

* Relacions amb el cap local de Sanitat i Veterinària.
* Centre d'assistència primària.
* Serveis funeraris i cementiri.
* Control i recollida d'animals.
* Residus urbans

- Noves Tecnologies

Així mateix, la delegació comprèn la facultat de dictar actes administratius que
afectin a tercers si bé en aquest darrer cas limitada a les actuacions que es
ressenyen tot seguit:

* Llicències d'obres menors.

* Disciplina urbanística.
ş Guals.

En el text dels decrets adoptats pel Regidor en virtut d'aquesta delegació, s'haurà
de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva,
del text següent:

Comiderant que l'adopció d'aquesta resolució és competència d'aquesía
regidoria en virtut de les delegacions efecíuades per l',4?caldia mi0ançam
Decret núm. 97/201 7, de 30 de gener.

Tota resolució que afecti a tercers es supoÏtarà en el corresponent Decret del
Regidor, el qual es numerarà correlativament amb la resta de decrets de l'Alcaldia
o d'altres tinents d'alcalde/regidors, i s'inscriurà en un únic ?libre de resolucions.

Segon.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i límits
d'aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un
altre òrgan o regidor.

Tercer.- De la present resolució se'n donarà compte al Ple en la propera Sessió que
es celebri, notificant-la, a més personalment als regidors delegats, i es publicarà en
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el Butlletí Oficial de la província, en compliment de l'art. 44.4 del ROF, sens
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la present resolució.
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Les delegacions s'entendran acceptades tàcitament si en el termini de tres dies
hàbils a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució els regidors no

Ï'ï
?i manifesten expressament davant l'Alcaldia que no les accepten."
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Valentí Agustí i Bassa
ALCALDE
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Palafolls, 3 de febrer de 2017
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