DELEGACIÓ SECRETARIA/AJUNTAMENT
DELEGACIÓ COMPETENCIA/DELG.COMISSIONS
QUALIFICADORES

SECRETARIA GENERAL
DESSIGNACIÓ DE FUNCIONARIS/ES TITULARS DE DELEGACIONS DE SECRETARIA

Mitjançat Decret núm. 4683/2016, de 27 d'octubre, posteriorment modificat
mitjançant nous Decrets núm. 2065/2017, de 28 d’abril, 3728/2017 de 20 de juliol,
4360/2017 de 14 de setembre, 5612/2017 de 20 de novembre, 300/2018 de 24 de
gener, 331/2018 de 26 de gener i 829/2018 de 28 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.
En el Capítol I, Apartat Cinquè, Altres Òrgans Col·legiats d’aquest document es
contempla un règim de delegació de competències efectuat a favor del Tècnic de la
Secretaria General, a fi que, en substitució d’aquesta Secretaria i en qualitat de
Secretari delegat, assumeixi la Secretaria dels òrgans col·legiats municipals que es
constitueixin per l’Ajuntament per a la qualificació i proposta d’adjudicació de
subvencions i ajuts municipals, amb la previsió que aquesta Secretària, sense
necessitat de nou Decret de l’Alcaldia ni de nova publicació, podrà designar-lo en cada
moment.
Vista la convocatòria efectuada per la Cap de Procediments per al proper dia 3 de maig
d’enguany de les Comissions Qualificadores que tot seguit es detallen:




Subvenció Joventut de 2018 a les 9’41 hores.
Subvenció de Cultura de 2018 a les 9’30 hores.
Subvenció Cooperació a la Solidaritat de 2018 a les 9’51 hores.

Per tot això, aquesta Secretaria General, de conformitat amb les anteriors previsions i
amb el que preveu l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’Octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic, adopta la següent:
DECISIÓ

Primer.- Que el funcionari d’aquest Ajuntament, Cap de la Secretaria General, Sr. Jesús
Chacón Murillo, assumeixi les competències d’aquesta Secretaria inherents a la
condició de Secretari de les Comissions Qualificadores anteriorment enumerades, que
tindran lloc el proper dia 3 de maig d’enguany.

Segon.- Aquestes delegacions es subjectaran al règim establert amb caràcter general
en el document de delegacions d’aquesta Secretaria de data 27 d’octubre de 2016,
posteriorment modificat per les propostes de 28 d’abril, 20 de juliol, 14 de setembre
de 2017, 20 de novembre de 2017, 24 de gener de 2018, 26 de gener de 2018 i 28 de
febrer de 2018 tindran els efectes assenyalats.
Tercer.- Comunicar aquesta decisió la Sr. Jesús Chacón Murillo, i a la Cap de
Procediments, pel seu coneixement i efectes, i difondre el seu contingut, en
compliment del Principi de Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i
permanent en la Seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya.

Cornellà de Llobregat, a 24 d’abril de 2018.

Firmado
digitalmente
por CPISR-1
Carmen Alonso
Higuera
Fecha:
2018.04.24
09:56:08
+02'00'

Carmen Alonso Higuera
SECRETARIA GENERAL

