NÚM. 80.13
z.Dec. Delegacions Secretaria

SECRETARIA GENERAL

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ NÚM. 13 DE LA DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS I
DE SIGNATURA DE DOCUMENTS APROVADA MITJANÇANT DECRET
3091/2015, DE 16 DE JULIOL

Mitjançat Decret núm. 4683/2016, de 27 d'octubre, modificat posteriorment pel
Decrets núm. 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, 300/2018 de
24 de gener, 331/2018 de 26 de gener, 829/18 de 28 de febrer i 3963/2018 de 19 de
setembre , 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.
Al punt 5 de l’apartat I. cinquè, s’efectua una delegació d’atribucions i
competències inherents al càrrec de Secretari de la Taula Tècnica de la Infància de
Cornellà de Llobregat a favor del funcionari, senyor José Lucena Gómez.
Vista la petició efectuada per la Regidora delegada d’Educació i Política
Social, mitjançant escrit de data 10 d’octubre d’enguany, en la que proposa modificar
aquest règim de delegacions, en el sentit que sigui el funcionari interí d’aquest
Ajuntament, Sr. Agustín Chamorro Medina, qui per delegació d’aquesta Secretaria
actuï com a Secretari de la Taula Tècnica de la Infància de Cornellà de Llobregat, en
substitució del senyor José Lucena Gómez.
Per tot això, aquesta Secretaria General, vista la proposta efectuada per la Regidora
delegada d’Educació i Política Social, mitjançant escrit de data 10 d’octubre d’enguany i
en 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, eleva a l’Alcaldia la següent:
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Primer.- Modificar el punt 5 de l’apartat I. cinquè, de la proposta de delegacions
d’atribucions i de firma elaborada per aquesta Secretaria General que actualment es
troba vigent, en el sentit de deixar sense efectes aquesta delegació d’atribucions i
competències efectuada a favor del funcionari, senyor José Lucena Gómez, i
d’efectuar, en el seu lloc, amb els efectes i abast que a continuació s’indiquen, la
delegació següent:
5.

Taula Tècnica de la Infància de Cornellà de Llobregat

Delegar les atribucions i competències inherents al càrrec de Secretaria de la
Taula Tècnica de la Infància de Cornellà de Llobregat a favor del funcionari
interí, Sr. Agustín Chamorro Medina.

Segon.- Aquesta delegació es subjectarà al règim establert amb caràcter general en el
document de delegacions d’aquesta Secretaria de data 26 d’octubre de 2016 i tindrà
efectes immediats.

Cornellà de Llobregat, 15 d’octubre de 2018.
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