NÚM. 80-10.8
z.Dec. Delegacions Secretaria

SECRETARIA GENERAL

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ NÚM. 10 DE LA DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS I
DE SIGNATURA DE DOCUMENTS APROVADA MITJANÇANT DECRET
4683/2016, DE 27 D’OCTUBRE

Mitjançat Decret núm. 4683/2016, de 27 d'octubre, 2065/2017, de 28 d’abril i
3728/2017 de 20 de juliol, 4360/2017 de 14 de setembre i 4749/2017 de 29 de
setembre, 5612/17 de 20 de novembre i 300/2018 de 24 de gener, l’Alcaldia va
aprovar la proposta de delegacions d’atribucions i de firma elaborada per aquesta
Secretària General a favor de diversos funcionaris i funcionàries municipals, en relació
amb les competències que l’Ordenament Jurídic residencia en la Secretària com a
òrgan directiu encarregat de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu.
A l’apartat I, punt cinquè. 6 d’aquesta proposta, s’efectua una delegació total de
competències en relació amb la Secretaria de diversos òrgans col·legiats municipals a
favor del funcionari Jesús Chacón Murillo i, subsidiàriament i de forma indistinta, en
qualsevol altre funcionari o funcionària municipal designat per aquesta Secretaria, a fi
que, en la meva substitució i en qualitat de Secretaris/es delegats, assumeixin la
Secretaria dels òrgans següents:


Jurats que examinin les candidatures per als Premis Ciutat de Cornellà.



Òrgans col·legiats municipals que es constitueixin per l’Ajuntament per a la
selecció de personal.



Òrgans col·legiats municipals que es constitueixin per l’Ajuntament per a la
qualificació i proposta d’adjudicació de subvencions i ajuts municipals.



Òrgans Municipals que es constitueixin per l’Ajuntament en relació amb
processos de participació ciutadana.



Meses de Contractació.



Realització de Sorteigs públics.
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Atès que des del dia 14 de novembre de 2017 la funcionaria Sonia Jiménez López ha
estat adscrita al Departament de Secretaria per raons organitzatives, circumstància
que genera la necessitat de tornar a considerar el règim de delegacions d’aquesta
Secretaria General, a fi d’adaptar-lo a la nova situació organitzativa.
Per tot això, aquesta Secretaria General, en conformitat amb el que disposa l’article
13.2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, de Règim Jurídic dels Funcionaris
d’Administració Local amb Habilitació de caràcter nacional, i els articles 8, 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, eleva a l’Alcaldia la
següent,

PROPOSTA

Primer.- Modificar l’apartat I, punt cinquè.6 de la proposta de delegacions
d’atribucions i de firma elaborada per aquesta Secretaria General que actualment es
troba vigent, el qual restarà establert en els termes següents:

CINQUÈ.- ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS

6. Altres òrgans col·legiats
Delegar en primer lloc i de forma indistinta en els funcionaris senyor Jesús Chacón
Murillo i senyora Sónia Jímenez López i, subsidiàriament i, també de forma
indistinta, en qualsevol altre funcionari o funcionària municipal Tècnic/a
d’Administració General o Especial/Advocat/da, a fi que, en substitució d’aquesta
Secretaria i en qualitat de Secretaris/es delegats, assumeixin la Secretaria dels
òrgans següents:


Jurats que examinin les candidatures per als Premis Ciutat de Cornellà.



Òrgans col·legiats municipals que es constitueixin per l’Ajuntament per a la
selecció de personal.



Òrgans col·legiats municipals que es constitueixin per l’Ajuntament per a la
qualificació i proposta d’adjudicació de subvencions i ajuts municipals.
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Òrgans Municipals que es constitueixin per l’Ajuntament en relació amb
processos de participació ciutadana.



Meses de Contractació.



Realització de Sorteigs públics.

A aquests efectes, aquesta Secretaria designarà, en cada cas, la persona que hagi
d’actuar en cada moment.
Segon.- Aquestes delegacions es subjectaran al règim establert amb caràcter general
en el document de delegacions d’aquesta Secretaria de data 4683/2016, de 27
d'octubre, i tindran efectes immediats.
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Cornellà de Llobregat, 24 de gener de 2018.

Carmen Alonso Higuera
SECRETARIA GENERAL
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