DECRET núm. 1632/2020
NOU CARTIPÀS MUNICIPAL
En sessió del Ple de la Corporació de data 15 de juny de 2019, vaig estar designada
Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i, així, mateix, degut a les recents
modificacions produïdes en el consistori, i amb la finalitat d’adequar l’organització
municipal a les necessitats de l’equip de govern per la seva major optimització i
eficiència, es preveu la modificació del decret 855/2019.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l’article 56 del Decret
Legislatiu 2/2003 o, de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
RESOLC
PRIMER.- Modificar el decret 855/2019, de vint-i-sis de juny de dos mil dinou, en els
termes que es preveuen en aquest decret i deixar en vigència tot allò que no es modifiqui
expressament.

SEGON.- Aprovar el nou cartipàs municipal que quedarà estructurat en els següents
àmbits:
ÀMBIT D’ALCALDIA I PRESIDÈNCIA
Aquest àmbit té els següents serveis:
- Gabinet Alcaldia
- Gerència
ÀMBIT DE GOVERNANÇA,
DEMOCRÀTICA

PLANIFICACIÓ

Aquest àmbit té els següents serveis:
- Planificació Estratègica
- Projectes Europeus
- Atenció Ciutadana
- Participació Ciutadana
- Governació
- Turisme
- Salut Comunitària
- Hisenda i Serveis Econòmics
- Recursos Humans
- TIC’S
- Smart Cities
ÀMBIT DE TERRITORI I ECONOMIA LOCAL

ESTRATÈGICA

I

QUALITAT

Aquest àmbit té els següents serveis:
- Urbanisme
- Urbanitzacions
- Desenvolupament Econòmic
- Patrimoni
- Protecció Civil
- Comerç Local, Cooperativisme i Mercats
- Consum
- Fires
- Ocupació
- Formació Professional i d’Oficis
- SEFED
- Espai Públic
- Medi Ambient
- Mobilitat Sostenible
- Pla de Sostenibilitat i Transició Energètica
ÀMBIT DE QUALITAT
D’OPORTUNITATS

DE

VIDA,

DRETS

SOCIALS

I

IGUALTAT

Aquest àmbit té els següents serveis:
- Habitatge
- Educació
- Escola d’Adults
- Tinença Responsable i Benestar Animal
- Cultura
- Esports
- Programa de Promoció de l’Esport
- Civisme, Convivència i Mediació Comunitària
- Igualtat de Gènere, Feminismes i LGTBI
- Cooperació, Solidaritat i Pau
- Diversitat
- Inclusió i Ciutadania
- Agermanament
- Joventut
- Serveis Socials
- Gent Gran
TERCER.- Delegar en els regidors i les regidores que s’indiquen a continuació, les
funcions de gestió dintre dels esmentats àmbits, assumint l’Àmbit d’Alcaldia-Presidència
les restants, així com totes aquelles que no hagin estat expressament delegades:
Regidora: sra. Antònia Pulido Fernández
- Planificació Estratègica
- Participació Ciutadana
- Turisme
- Salut Comunitària
- Civisme, Convivència i Mediació Comunitària
- Igualtat de Gènere, Feminismes i LGTBI
- Pla de Sostenibilitat i Transició Energètica

Regidor: sr. Francisco Perona Jiménez
- Hisenda i Serveis Econòmics
- Recursos Humans
- Urbanisme
- Urbanitzacions
- Projectes Europeus
Regidora: sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
- Educació
- Gent Gran
- Tinença Responsable i Benestar Animal
Regidora: sra. Sandra Shimazu Salvatierra
- Cooperació, Solidaritat i Pau
- Diversitat
- Inclusió i Ciutadania
- Agermanament
- Atenció Ciutadana
Regidor: sr. Juan García García
- Comerç Local, Cooperativisme i Mercats
- Consum
- Fires
Regidor: sr. David Navarro Miller
- Esports de Les Roquetes
- Programa de Promoció de l’Esport
Regidor: sr. Josep Maria Llopart Monge
- Formació Professional i d’Oficis
- SEFED
- Escola d’Adults
Regidor: sr. Alfons Moral Merchán
- Governació
- Mobilitat Sostenible
Regidor: sr. Adrià Solà García
- Cultura de Les Roquetes
- Joventut
- TIC’S
- Smart Cities
Regidora: sra. Ana Herrera Bordallo
- Desenvolupament Econòmic
- Patrimoni
- Habitatge
- Serveis Socials
- Ocupació
Regidor: sr. Josep Moya Ibáñez

-

Cultura de Ribes i de les Urbanitzacions
Esports de Ribes i de les Urbanitzacions
Protecció Civil
Medi Ambient

QUART.- Delegar les competències en matèria disciplinària i sancionadora de la següent
manera:
1. Delegar les competències de tramitació dels expedients disciplinaris i
sancionadors en matèria d’infraccions de les ordenances municipals que afectin
a la via pública, les de trànsit per infracció de les normes de circulació, de
l’ordenança reguladora d’animals de companyia i tots els expedients
sancionadors que es derivin de les infraccions tipificades al Decret legislatiu
2/2008, Text refós de la Llei de protecció d’animals i, la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, el Reial decret 287/2002, de 22 de març, així com el Decret 170/2002, d’11
de juny, que siguin de competència municipal, fins i tot la seva resolució, i la
resolució dels recursos de reposició interposats en aquestes matèries, en el
regidor sr. Alfons Moral Merchán.
Les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia
com a titular de la competència originària i gaudiran d’executivitat i presumpció de
legitimitat, havent de ser informat per l’exercici de dita delegació.

CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones designades, entenent que
aquesta delegació es considerarà acceptada tàcitament, llevat de manifestació expressa
en contrari.

SISÈ.- Remetre la resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la
seva publicació. Igualment publicar la resolució en els taulells d’anuncis de l’Ajuntament
i en la web municipal, sens perjudici de la seva efectivitat des del mateix dia de la
signatura d’aquesta resolució.

SETÈ.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, a la propera sessió
que es celebri.
Així ho resol, mana i signa, l’alcaldessa-presidenta, Sra. Abigail Garrido Tinta, a Sant
Pere de Ribes, 30 de novembre de dos mil vint, davant meu, el secretari general
accidental, que en dono fe.

L’Alcaldessa

En dono fe
El Secretari General acctal

Abigail Garrido Tinta

Santiago Blanco Serrano
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