DECRET D’ALCALDIA NÚM. 232/2016
De modificació del cartipàs municipal

La posada en funcionament del pacte de governabilitat subscrit entre els grups
municipals de CIU i Junts per Sant Pol i la nova distribució del cartipàs municipal que
ha comportat, ha posat de manifest la necessitat de fer-ne una nova modificació amb
l’objecte de delimitar amb més precisió i claredat el àmbits d’actuació que inclouen
determinades delegacions.
Amb aquesta finalitat i en conformitat amb que disposen els articles 53 i 56 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, així com el que disposen els arts 36, 37 i 38 del Reglament
Orgànic Municipal,
RESOLC
PRIMER.-Delegar en la regidora VERÒNICA MARTI CEBALLOS l’àmbit d’actuació de
Medi Ambient inclòs dins de l’Àrea de Serveis Generals.
L’àmbit d’actuació de Medi Ambient inclou:
• exercici del control sanitari del medi ambient, control de plagues
• contaminació atmosfèrica,
• desenvolupament de propostes de les infraestructures relacionades amb la
qualitat de les aigües, de l’aire, eficiència energètica,
• coordinació i seguiment de l’Agenda 21,
• espais naturals, forestals,
• potenciar la innovació en la gestió del medi ambient al municipi,
• gestió de platges, implantació i seguiment de la bandera blava, socorrisme,
• salut pública,
• recollida animals abandonats, i seguiment de l’aplicació de l’ordenança de
tinença responsable, cens de gossos, campanyes de prevenció..
• consum
• Relació en l’àmbit de Salut Pública amb els departaments de la Generalitat de
Catalunya, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona i d’altres entitats.
Agricultura.
• Relacions amb la pagesia
• Prevenció d’incendis, actualització i desenvolupament del Pla de Prevenció
d’Incendis i altres plans relacionats amb el medi ambient. Gestió de l’ADF
Vallalta
• Donar les pautes necessàries per al manteniment de l’arbrat viari, poda i zones
verdes
• Seguiment de la neteja i manteniment de rieres i torrents, en allò que sigui
competència municipal
• Control sanitari de les aigües de bany
• Control contaminació acústica
• Redacció i seguiment del PAES (Pla d’acció per l’energia sostenible)
• Realització de campanyes de sensibilització i informació ambiental

• Propostes de redacció d’ordenances relacionades amb el medi ambient
• Redacció i seguiment del Pla estratègic del sector agrari
La delegació es confereix amb facultats de gestió, direcció interna, inspecció i política
dels serveis corresponents, documents de tràmit, escrits, anuncis, potestat de signar
propostes de despesa i propostes d’acord, llevat de la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers, els quals hauran d’ésser adoptats pels
òrgans resolutoris de la Corporació, prèvia proposta de resolució del regidor
corresponent.

SEGON.-Aclarir que la matèria específica relativa a la recollida i gestió dels residus
urbans i escombraries continua delegada al 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. FERRAN
XUMETRA SUBIRANA en la forma que consta al decret d’Alcaldia núm. 310/2015 de
18 de juny.
La matèria específica de recollida i gestió dels residus urbans inclou:
•
•
•
•
•

la gestió de la recollida d’escombraries i residus urbans,
la gestió dels residus de restes vegetals de la fracció orgànica i dels
voluminosos,
la gestió de la deixalleria municipal
propostes d’infrastructures relacionades amb la gestió dels residus.
proveïment d’aigua sanejament d’aigües residuals, residus urbans i industrials

Aclarir, així mateix, que dins de l’àmbit específic de Serveis municipals, (Area de
Serveis Generals), s’inclou també la neteja i manteniment de platges, així com la
neteja del clavegueram.
TERCER.- Delegar en el 1r. Tinent d’Alcalde, Sr. FERRAN XUMETRA SUBIRANA
l’àmbit d’actuació de mobilitat i accessibilitat, depenent de l’Àrea d’Alcaldia i
Coordinació de Govern (Governació) que inclou:
• la gestió del trànsit viari per al municipi,
• la senyalització viària vertical i horitzontal,
• la gestió de les càmeres de vigilància,
• així com la gestió de l’accessibilitat.
• Participació en la redacció dels plans de mobilitat i accessibilitat del municipi
La delegació es confereix amb facultats de gestió, direcció interna, inspecció i política
dels serveis corresponents, documents de tràmit, escrits, anuncis, potestat de signar
propostes de despesa i propostes d’acord, llevat de la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afectin a tercers, els quals hauran d’ésser adoptats pels
òrgans resolutoris de la Corporació, prèvia proposta de resolució del regidor
corresponent.

QUART.- Els regidors delegats hauran d’informar periòdicament a l’AlcaldessaPresidenta de la gestió de la seva delegació, així com al President de l’Àrea i
especialment en qualsevol moment dels actes o incidències que per qualsevol motiu
puguin afectar de manera rellevant al funcionament dels serveis i de les activitats de la
Corporació i els seus interessos i la bona imatge pública de l’Ajuntament, els drets o
interessos legítims de tercers i la relació amb d’altres Administracions Públiques.
CINQUÈ.-La durada de la delegació serà durant l’exercici del mandat, si be aquesta
Alcaldia es reserva la facultat d’avocar competències en els termes de l’article 116 del
RD 2568/86 de 28 de novembre.
SISÈ.- NOTIFICAR als regidors interessats, així com als tècnics de Medi Ambient, Cap
de la Policia Local, Arquitecte municipal, donar compte d’aquesta Resolució al Ple de
la Corporació i publicar-la integrament al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb
l’article 44 del RD 2568/86, de 28 de novembre.
SÈTÈ.- Aquesta resolució tindrà efectes des del dia següent a la data.
Sant Pol de Mar, 9 de maig de 2015.

Davant meu
L’alcaldessa,

La secretària

Montserrat Garrido Romera

M. Carme Solís Ferrer

