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Decret de modificació de l’organització de les àrees de govern municipal, expedient
núm. X2015002775
Per decret d’alcaldia núm. 1079 de data 16 de juny de 2015 (publicat al BOPB de 29 de
juny de 2015) es va aprovar l’organització de les àrees de govern municipal.
Vist l’escrit presentat pels regidors del Grup Municipal del PDeCAT, Sr. Eduard Garcia i
Gebani, Sr. Jordi Matas i Claramunt, Sra. Meritxell Blanch i Daura, i Sr. Romà Lopez i
Bolart, he considerat adient procedir a la modificació de l’organització de les àrees de
govern municipal.
En concret, en l’àrea de comunitat i persones s’unifica la regidora d’infància i joventut, i en
l’àrea de territori s’unifica la regidoria d’urbanisme i la d’obres.
En ús de les facultats que em confereix l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1.b) 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
RESOLC:
Primer. Modificar les àrees de govern municipal següents, amb les regidories adjuntes
corresponents, en les quals s’estructurarà l’activitat municipal:
2. Àrea de comunitat i persones.
2.1
Regidoria d’acció cívica.
2.2
Regidoria d’acció social.
2.3
Regidoria de cultura.
2.4
Regidoria d’ensenyament.
2.5
Regidoria d’esports.
2.6
Regidoria de gent gran.
2.7
Regidoria d’habitatge.
2.8
Regidoria d’igualtat.
2.9
Regidoria d’infància i joventut.
2.10
Regidoria de salut pública i consum.
3.

Àrea de territori.
3.1
Regidoria de medi ambient.
3.2
Regidoria de mobilitat i via pública.
3.3
Regidoria d’urbanisme i obres.
3.4
Regidoria de manteniment, serveis municipals i paisatge.

Segon. Modificar la delimitació, a títol enunciatiu i no exhaustiu, dels camps d’actuació i
matèries a efectes de determinar els àmbits d’actuació de les regidories següents:
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Regidoria d’infància i joventut.
Serveis i activitats dirigits al jovent.
Promoció de polítiques d’emancipació juvenil.
Defensa i promoció dels drets de la infància.
Serveis i activitats dirigits a la infància.
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Regidoria d’urbanisme i obres.
Planejament, gestió i disciplina urbanístiques.
Llicències, autoritzacions i certificacions urbanístiques.
Llicències i autoritzacions ambientals (d’activitats).
Projectes municipals.
Redacció i tramitació de projectes d’obres.
Direcció i control de les obres municipals.
Tercer. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Taulell
d’anuncis, e-Tauler i al Butlletí d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució
al portal de transparència de la web municipal, tot als efectes del seu general
coneixement.
Quart. Notificar a les diferents regidories objecte de modificacions la present resolució.
Cinquè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució.

El Masnou,
[Firma01-01]

En dono fe,
[Firma02-01]
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L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
14/11/2017

Secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
14/11/2017
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