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DECRET 

Assumpte: Delegació de competències a regidors delegats. 

Òrgan: Secretaria General 
 

 
Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 26 de maig de 2019, i havent-se constituït 
la Corporació el dia 15 de juny de 2019, és necessari procedir a l'adopció dels acords que 
configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) 
estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, 
l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts: 
 
a) Periodicitat de sessions del Ple. 
 
b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents. 
 
c) Nomenaments representants municipals en òrgans col•legiats que siguin de la 

competència del Ple. 
 
d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels 

Tinents d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local,  Presidents de les 
Comissions Informatives i delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir. 

 
 
L'article 43.3 del ROF estableix que l'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades 
atribucions en els Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que per a 
comeses específiques pugui realitzar a favor de qualsevol Regidor. 
 
Les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades, i 
podran comprendre tant la facultat de dirigir el servei corresponent com la de gestionar-los en 
general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
Aquestes delegacions genèriques són les que a l'organització interna de l'Ajuntament de 
Mataró corresponen als Regidors Delegats. 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local, 
 
RESOLC: 
 
 
Primer.-  Efectuar a favor dels Regidors Delegats que a continuació es relacionen delegació 
genèrica d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a les seves respectives 
competències: 
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Regidors/es -
Delegacions/Denominació 

Competències vinculades  
a les actuals Àrees 
 

Juan Carlos Jerez Antequera 
 
 
Administració, Bon Govern i 
Mobilitat. 

De l’Àrea de Serveis Centrals: 

Secretaria General, Arxiu, 
Intervenció, Gestió Econòmica, 
Ingressos; Tresoreria; Compres 
i Contractació, Recursos 
Humans i Prevenció de Riscos, 
Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions; Qualitat, 
Processos; Atenció Ciutadana. 

De Presidència – Servei d’Estratègia i 
Governança 

Bon Govern i transparència. 

De l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic  

Mobilitat Sostenible 

 

Núria Moreno Romero 
 
Promoció de Ciutat 

De l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Territori: 

Promoció de Ciutat, Comerç; Fires, 
Mercats,  Promoció Internacional; 
Agermanaments 

De l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Territori: 

Llicències. 

 

Miguel Àngel Vadell Torres 
 
Urbanisme, Educació i 
Formació Professional. 

De l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Territori: 

Urbanisme i Patrimoni. 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Educació, Formació Professional i 
Universitat. 
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Elizabeth Ruiz Moreno 
 
Géstió Espai Públic i Gent Gran 
Activa. 

De l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic  

Equipaments Municipals: Projectes i 
obres de millora, manteniment i 
conservació. 

 

De Presidència: Servei d’Estratègia i 
Governança 

Polítiques d’innovació i coordinació 
dels Comitès de Direcció  (a 
Presidència) 

 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Gent Gran Activa 

 

 
Sergi Morales Díaz 
 
Ocupació i Empresa. 

De l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Territori: 

Polítiques ocupació, Suport 
emprenedoria i creació d’empreses. 
Indústria, Empresa i Polígons 
Industrials (Mataró Activa) 

Economia Social i Solidària 

 

Laura Seijó Elvira 
 
Benestar Social i Promoció 
 de la Salut 

 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Benestar Social, Promoció de la 
Salut, Sanitat i Consum 

Cooperació i Desenvolupament. 
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Maria Luisa Merchan Cienfuegos 
 
Igualtat, Feminisme i LGTBI i 
Participació. 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Relacions amb la ciutadania:Entitats i 
Equipaments de Proximitat.  

Diversitat Ciutadana I Igualtat: 
Polítiques de Gènere, feminisme i 
LGTBI  

Ciutadania, Mediació i Convivència 

De Presidència – Servei d’Estratègia i 
Governança 

Participació: Òrgans de Participació i 
processos participatius 

Francisco Javier Gomar Martín 
 
Transició Energètica, 
Sostenibilitat, Espai Públic i 
Serveis de Ciutat 

De l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic  

Sostenibilitat i Transició Energètica. 

Espai Públic i Serveis de Ciutat: 
Projectes i obres de millora, 
manteniment i conservació de l’espai 
públic i Serveis de Ciutat 

Beatriz Delgado Castro 
 
Esports 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Esports 

 

Anna Villareal Pascual 
 
Seguretat Pública 

De l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic  

Seguretat Pública: Policia Local, 
Protecció Civil;  

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Protecció de la Salut 

María José Pérez Carrasco 
 
Cultura 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Cultura 
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Daniel Hurtado Diaz 
 
Joventut i Ciutat Intel·ligent 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Joventut i Emancipació Juvenil 

De Presidència – Servei d’Estratègia i 
Governança 

Ciutat Intel·ligent (regidor adjunt) 

José Antonio Ricis Saavedra 
 
Verd Urbà 

De l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic  

Verd Urbà 

Sarai Martínez Vega 
 
Habitatge 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Habitatge 

 
        
Segon.-  Les competències delegades per aquesta resolució abastaran de forma genèrica 
les matèries compreses a la Delegació. Els límits de l'abast genèric de la delegació seran els 
següents: 
 
 
a)  Competències del Ple 
 
b)  Competències indelegables de l'Alcalde: 
 

• Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, 
decidint els empats amb el vot de qualitat. 

 
• Concertacions d'operacions de crèdit. 
 
• Comandament superior de tot el personal. 
 
• Separació del servei dels funcionaris. 
 
• Acomiadament del personal laboral. 
 
• Dictar Bans. 
 
• Iniciativa per a la proposta al Ple de la declaració de lesivitat  en matèries de 

competència de l'Alcalde. 
 
• Adoptar mesures urgents en casos de catàstrofe. 
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c)  Competències delegades a la Junta de Govern Local.  
 
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA 
 
a) Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost. 

 
 
RECURSOS HUMANS 
 
a) Aprovar Oferta Pública d'Ocupació. 

 
 
 
URBANISME 
 
a)  Plans Parcials. Aprovació inicial. 
 
b)  Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial. 
 
c)  Estudi de Detall. Aprovació inicial. 
 
d)  Projectes d'urbanització i complementaris.  Aprovació inicial. 
 
e)  Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. 

Aprovació inicial. 
 
f)  Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació 

bàsica i compensació per concertació. Aprovació inicial. 
 
g)  Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial. 
 
 
 
CONTRACTACIÓ 
 
a) Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels 

contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Púbic, en les 
quanties següents: 

 
A partir de 1.000.000 euros  de valor estimat pels contractes d’obres i,  de  250.000 
euros de valor estimat del contracte per la resta de contractes, fins el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost, segons la quantia indicada a les Bases d’execució, i 
en tot cas fins a 6 milions d’euros (excepte pels contractes privats que en tot cas serà 
fins a 3.000.000 de euros de pressupost amb IVA inclòs) i amb una durada no superior 
a quatre anys , incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de 
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada 

 
b)  Modificacions de contractes no previstes en els plecs  
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PATRIMONI 
 
Adquisició i alienació de béns i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el valor o 
import, en els termes establerts a l’article 100.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
sigui com a mínim de 30.000 euros i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
ni l’import de 3.000.000 euros.   

 

 
 
ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA ADMINISTRACIONS LOCALS 
 
a) Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l'Alcalde. 
 
b) Interposició de recursos contra resolucions judicials. 
 
c) Assabentat i acatament de resolucions judicials.  
 
 
 
Tercer.-   Els titulars de la competència delegada ostentaran totes les facultats que 
l'ordenament jurídic concedeix a l'Alcalde com a òrgan administratiu de la Corporació, 
potestat sancionadora inclosa. 
 
Quart.-  Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a 
titular de la competència originària, i en conseqüència esgotaran la via administrativa. 
 
Cinquè.-  Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per 
si de l'òrgan delegant. 
 
Sisè.-  Els acords adoptats pels Regidors-Delegats en relació a les matèries delegades 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència 
original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència 
els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran 
resoltes pel mateix regidor delegat.   
 
Els acords adoptats per delegació hauran de fer constar les circumstàncies de l'origen 
delegat de la seva competència, inserint  al final de la part expositiva el següent text: 
 
"En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 
2019, RESOLC:" 
 
 
Setè.-  La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions municipals, 
dels pagaments a justificar, la tramitación pressupostària de factures, així com l'ordenació de 
tots els pagaments derivats de compromisos de despesa legalment adquirits es delega en la 
regidoria delegada d’Administració, Bon Govern i Mobilitat.  
  
 
Vuitè.-  La competència general per a concedir llicències d'obres i ocupació de via pública 
per a guals correspondrà a la regidoria delegada d’Administració, Bon Govern i Mobilitat. 
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Novè.-  La competència general per a concedir llicències d'obres per a la realització de rases 
o canalitzacions a la via pública correspondrà a la regidoria delegada de Transició 
Energètica, Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat.  
  
 
Desè.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement. 
 
 

L'Alcalde 
David Bote Paz 

En dono fe,  
El Secretari General 
Manuel Monfort Pastor 

 
 

 

 

 


