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AVV/rcb 

 
ANUNCI 

 

 
Es fa públic, als efectes legalment establerts, que aquesta Alcaldia ha dictat els Decrets que es 
relacionen a continuació, relatius al Cartipàs Municipal 2015-2019, que s’han posat en coneixement 
del Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 1 de juliol de 2015, i que literalment diuen:  
 
1.- “DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 535/2015: NOMENAMENT MEMBRES DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL, DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I CONVOCATÒRIA 
SESSIÓ CONSTITUTIVA 
 

Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la constitució de la Junta de Govern 
Local, en exercici de la potestat reglamentària i d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeix a aquesta Entitat. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l’esmentada Llei, en 
concordança amb les previsions de la legislació autonòmica de règim local i demés legislació 
complementària, en aquest Municipi és obligatòria la constitució de la Junta de Govern Local, per 
tenir una població de dret superior a 5.000 habitants. 
 
Vist l’article 4, i els articles 50 al 55 del ROM, aprovat pel Ple de la Corporació en la sessió celebrada 
el dia 10 d’abril de 2014. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació esmentada, i en 
conformitat amb el que disposen l’article 50.3 del ROM, i els articles 52, 72 i ss. del ROF, Reglament 
d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 

RESOLC: 
 
Primer.- La Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, quedarà 
integrada pels membres següents: 

 
- President:  L’Alcalde 
 
- Vocals: 
 

� Sra. Elena Fernández Fernández. 
� Sr. Daniel Orellana Rusiñol. 
� Sr. Enrique Gómez Milán. 

 
Segon.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat setmanal, els 
dilluns no festius de cada mes de l’any, a les 16 hores, en les dependències d’aquesta 
Ajuntament sense necessitat de convocatòria prèvia. 

 
És potestat de l'Alcalde de convocar les sessions de la Junta de Govern, així com variar-ne la 
periodicitat i el lloc per causes justificades. Tanmateix l'Alcalde podrà convocar les sessions 
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extraordinàries que consideri necessàries. 
 
Tercer.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i 
assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació, les 
competències que té atorgades l’Alcalde relacionades a l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Regim Local, inclosa la lletra j), a excepció de les següents: 
 

- Les indelegables fixades a l’apartat 3 de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Regim Local. 

- Disposar despeses fins a 3.000,-€ 
- Les contractacions i concessions de tota mena fins a 3.000 €. 
- L’adquisició de bens i drets fins a de 3.000,-€ 
- L’atorgament, denegació i prorroga de les llicencies d’obres menors. 
- Imposició de sancions per infraccions de l’ordenança municipal nº 21, reguladora del 

quadre de sancions i infraccions de circulació de vehicles a motor, transit i seguretat vial. 
 

Cinquè.- Les atribucions delegades es tindran que exercir per la Junta de Govern Local en els 
termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan. 
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta delegació, es tindrà 
de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent: 
 

“L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les delegacions 
efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 535 de data 23 de juny de 2015”. 
 

Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la 
competència originaria, i a qui es tindrà informada de l’exercici de la delegació, i seran 
immediatament executius i presumptament legítims. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a tots els Regidors afectats i comunicar-la als Caps dels diferents 
Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 

El nomenament d’un Regidor com a membre de la Junta de Govern Local requerirà, per ésser eficaç 
la seva acceptació, la qual s’entendrà atorgada tàcitament si no es presenta renúncia expressa, en el 
termini de tres dies hàbils des de la notificació del nomenament, o en fa ús. 
 
Setè.- Publicar aquesta resolució al Portal de la Transparència de conformitat amb l’article 9 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; al 
Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en compliment d’allò que disposa 
l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; al taulell d’anuncis i web de 
l’ajuntament. 
 
Vuitè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es convoqui per 
donar compliment al que preveu l’article 50.3 del ROM i l’article 38 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  
 
Novè.- La Junta de Govern Local celebrarà sessió constitutiva el proper dia 29/06/2015, a les            
16 hores, de conformitat amb el que disposa l’art. 112.1 del ROF. 
 
Desè.- L’Alcaldia podrà revocar o modificar en qualsevol moment les delegacions efectuades amb les 
mateixes formalitats que les exigides per al seu atorgament. Igualment podrà avocar el coneixement i 



 

 

 
 

R e g i d o r i a  A d m i n i s t r a c i ó  i  H i s e n d a                     

 

 

 
3 
 

 
Major, 93 - 08783 Masquefa | NIF: P0811800B  | Tel. 93 772 50 30 | Fax 93 772 53 11 | e-mail:masquefa@diba.cat  |  www.masquefa.cat 

resolució de qualsevol expedient d’alguna de les atribucions delegades. 
 
Les atribucions delegades per a ser efectives, requeriran l’acceptació expressa de la Junta de Govern 
Local. 
 
Els expedients relatius a les matèries delegades, qualsevol que sigui l’estat de tramitació en que es 
trobin, la seva resolució correspondrà a la Junta de Govern Local, a partir de la seva constitució. 
 

 

Masquefa, a 23 de juny de dos mil quinze 
L’ALCALDE. Signat:  Xavier Boquete Saiz” 
 
 
2.- “DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 536/2015: NOMENAMENT DE TINENTS 
D’ALCALDE 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la designació dels Tinents d’Alcalde. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, en concordança amb les previsions de la legislació autonòmica de règim 
local contingudes en el Text Refós Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 38 i 46 de 
R.O.F.R.J., i en concordança amb l’article 4.1.d) i articles 56 al 58 del ROM, aprovat pel Ple de la 
Corporació en la sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2014, la designació dels Tinents d’alcalde és 
competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant Decret, 
d’entre els membres de la Comissió de Govern. 
 
Considerant que aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga la legislació vigent, en data 
23 de juny de 2015 ha designat els membres de la Junta de Govern mitjançant Decret. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació anteriorment 
esmentada. 
 

RESOLC: 
 

Primer.- Nomenar TINENTS D'ALCALDE als Regidors que a continuació es relacionen, els quals 
substituiran en la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, l'Alcalde, en els casos 
d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions, així com 
portar a terme les funcions d'Alcalde en els supòsits de vacant a l'Alcaldia fins que prengui possessió el 
nou Alcalde: 
 
  1er. TINENT D'ALCALDE: Sra. Elena Fernández Fernández  
 
  2on. TINENT D'ALCALDE: Sr. Daniel Orellana Rusiñol 
   
  3er. TINENT D'ALCALDE: Sr. Enrique Gómez Milán 
 
A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan tingui que absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançant 
Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent d’Alcalde que hagi d’assumir les seves 
competències. 
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De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel Primer Tinent 
d’Alcalde, i, en el seu defecte, pel 2n, 3r., i 4 art. Tinents d’Alcalde que es trobin presents, els quals 
hauran de donar compte d’això a la resta de la Corporació. 
 
Segon.- Notificar aquest Decret als regidors nomenats Tinents d’Alcalde, fent-los constar que hauran 
de mantenir informada a aquesta Alcaldia de l’exercici de les seves atribucions com Alcalde accidental, 
no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb 
anterioritat, ni atorgar altres de noves.  
 
El nomenament d’un Regidor com a Tinent d'Alcalde requerirà, per ésser eficaç la seva acceptació, la 
qual s’entendrà atorgada tàcitament si no es presenta renúncia expressa, en el termini de tres dies 
hàbils des de la notificació del nomenament. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui, en compliment del que preveu l’article 56 del ROM i l’article 38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Quart.- Publicar aquesta resolució al Portal de la Transparència de conformitat amb l’article 9 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; al 
Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en compliment d’allò que disposa 
l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; al taulell d’anuncis i web de 
l’ajuntament. 
 
 

Masquefa, a 23 de juny de dos mil quinze 
L’ALCALDE. Signat:  Xavier Boquete Saiz” 
 
 
3.- DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 537/2015: ORGANITZACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL i DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE 
L’ALCALDIA A FAVOR DELS REGIDORS 

 

Un cop celebrades les Eleccions Locals i constituït el nou Ajuntament, i amb l’objecte de dotar d’una 
major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les 
facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
bases del règim local, i altra legislació concordant, es considera necessari procedir a l’establiment 
d’un règim de delegacions de competències de caràcter general i de caràcter especial, a favor de 
diferents regidors de l’Equip de Govern, així com organitzar l’administració municipal en tres àrees i 
divuit departaments. 

Atès que en conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència anteriorment, aquesta Alcaldia 
pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos 
per l’article 21.3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i per l’article 13 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, en els quals es regulen les competències que no poden ser objecte de 
delegació. 

Atesa la potestat d’autoorganització i reglamentària atribuïda al municipi per l’article 4 de la LRBRL i 
la competència d’aquesta alcaldia per a l’organització dels serveis administratius d’acord amb l’article 
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24   del TRRL. 
 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides 
 

 
RESOLC: 

 
Primer.- Dividir l’administració municipal en 3 àrees d’actuació, segons el següent: 
 

 
ÀREA I:  ORGANITZACIÓ i ATRIBUCIONS A L’ÀREA DEL TERRITORI i 
SOSTENIBILITAT 
 
ÀREES DE GESTIÓ:  
 
1. Planejament, Gestió Urbanística i Habitatge 
2. Disciplina i Llicències Urbanístiques 
3. Medi Ambient i Sostenibilitat 
4. Manteniment, Obres, Serveis i Via pública 
5. Parcs i Jardins 
6. Urbanitzacions 

 
ATRIBUCIONS A CADA ÀREA DE GESTIÓ:  
 
Correspondrà a cadascuna de les àrees, a títol enunciatiu, els camps d’actuació següents: 

1. Planejament, Gestió Urbanística i Habitatge:  
 

1. Ordenació del territori: Anàlisi i elaboració d’estudis i propostes en relació al planejament i 
grans infraestructures del municipi. 

2. Planejament urbanístic: Elaboració del planejament urbanístic municipal. 
3. Programació i actuació urbanística: Execució de les inversions urbanístiques. Adquisició i 

alienació del sòl de gestió. 
4. Planificació infraestructures urbanes: Xarxa viària bàsica. Pla d’aparcaments. Pla de transport 

públic. Pla de clavegueram. Pla i xarxa de telecomunicacions (“Masquefa sense fils”). Pla de 
Mobilitat 

5. Cartografia del municipi. 
6. Gestió urbanística: funcions sobre execució de planejament general i derivats. Sistemes 

d’actuacions. Expropiacions. Adquisició i alienació de terrenys del patrimoni municipal del sòl. 
Planificació i programació de projectes i obres. 

7. Informació dels plans i projectes. Valoracions urbanístiques. 
8. Expedients de contractació d’obra pública. 
9. Foment de la rehabilitació de l’habitatge. 
10. Promoció i creació del patrimoni municipal del sòl i habitatge. 
11. Promoció i gestió del patrimoni d’habitatges municipals. 
12. Gestió administrativa del pla d’habitatge públic del municipi. 
13. Tots els actes de tramitació de qualsevol naturalesa sobre habitatges de propietat municipal. 
14. Mercat: Gestió del mercat municipal. Inspecció i intervenció municipal en la concessió de les 

llicències. 
15. Infraestructura urbana: Elaboració de projectes i execució d’obres d’infraestructura urbana. 
16. Projectes urbans i edificació: Elaboració de tots els projectes d’obra nova o de rehabilitació i 

remodelació tant d’obra pública com d’obra civil. 
 
2. Disciplina i Llicències Urbanístiques: 
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1. Disciplina urbanística: Llicències d’inspecció d’edificacions i altres utilitzacions del sòl urbà. 
Parcel·lacions urbanes. Moviments de terres; Obres i construccions de nova planta 
d’estructures d’aspectes exterior de les edificacions. Demolició de construccions; Altres 
llicències compreses a la normativa del sòl. Ordenances així com la inspecció i instruccions 
d’infraccions urbanístiques. 

2. Llicències urbanístiques obres majors i altres. 
3. Llicències urbanístiques obres menors. 
4. Llicències d’activitats.  
5. Llicències de primera ocupació.  
6. Execució o control d’obres d’urbanització i edificació; control d’obres realitzades en el terme 

municipal  per altres institucions o organitzacions públiques; Inspecció de les obres 
d’urbanització promogudes per particulars, associacions administratives de propietaris o 
qualsevol altre entitat urbanitzadora. 

 
3. Medi Ambient i Sostenibilitat: 

 
1. Ordenances i Reglaments mediambientals. 
2. Promoció de resolucions necessàries per a la defensa del medi ambient i del medi natural. 
3. Promoció de programes d’educació ambiental. 
4. Gestió i control de residus municipals 
5. Gestió i control de la deixalleria municipal 
6. Sol·licituds d'ajuts i subvencions relacionades amb el medi ambient. 
7. Agricultura: Canalització d’ajuts i subvencions. Col·laboració amb les eleccions sindicals 

agràries. 
8. Gestió i control del medi ambient. 
9. Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat: Energies renovables, estalvi d’aigua, energia, 

etc. 
10. Centre de Recuperació d’amfibis i rèptils de Catalunya (CRARC). 
 

4. Manteniment, Obres, Serveis i Via Pública: 
 

1. Edificis municipals: Conservació i manteniment de tota classe d’edificis municipals i  direcció o 
inspecció de la contractació: Modificacions a realitzar en els edificis municipals, conservació 
manteniment d’instal·lacions; Direcció d’inspecció de les noves instal·lacions. 

2. Organització, direcció i funcionament de la Brigada municipal. 
3. Cementiri: Manteniment del cementiri; Concessió, modificació i extinció dels serveis funeraris; 

Gestió del cementiri; Inspecció del servei de pompes fúnebres. 
4. Gestió integrada de les obres en la via pública i control de les obres de les companyies de 

serveis. 
5. Neteja de la via pública. 
6. Actuacions extraordinàries a la via pública o qualsevol altra derivada de situacions excepcionals 

o emergències. 
7. Organització, inspecció i gestió del servei de recollida d’escombraries i neteja viària. 
8. Conservació i neteja del servei de sanejament i clavegueram del municipi. 
9. Instal·lació de cartells, rètols, marquesines, aparcaments de mobilitat reduïda i col·locació de 

pivots. 
10. Manteniment i conservació de la infraestructura urbana (clavegueram, enllumenat, etc.). 
11. Elaboració de projectes i execució d’obres en matèria de l’enllumenat de la via pública i 

il·luminació especial. 
12. Conservació i manteniment de l’enllumenat i fonts públiques. 
13. Elaboració i execució del pla de mobilitat. 

 
5. Parcs i Jardins: 

 
1. Zones verdes: Foment de la creació de zones verdes; Creació, conservació i manteniment dels 

parcs, jardins i arbrat. 
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6. Urbanitzacions: 
 

1.  Conservació i manteniment de les urbanitzacions.  

 
En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea, de competència de l’alcaldia, que no hagi estat 
objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre òrgan municipal o d’un altre regidor o regidora. 

 
 

 

AREA II: ORGANITZACIÓ i ATRIBUCIONS A L’ÀREA D'ECONOMIA, 
HISENDA, ADMINISTRACIÓ i GOVERNACIÓ 

 

ÀREES DE GESTIÓ:  
 

1. Planificació Econòmica 
2. Hisenda i Recaptació municipal 
3. Patrimoni Municipal 
4. Contractació i compres 
5. Recursos Humans i Organització 
6. Relacions Institucionals.  Protocol 
7. Coordinació i gestió política de les regidories i de l’equip de govern. 
8. Policia municipal i Seguretat Ciutadana 
9. Circulació, Transport i Mobilitat 
 

ATRIBUCIONS A CADA ÀREA DE GESTIÓ: 
 
Correspondrà a cadascuna de les Àrees, a títol enunciatiu, els camps d’actuació següents: 
 

1. Planificació econòmica: Pressupost: 
 

1.    Proposta d’establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics. 
2.    Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic i financer. 
3.    Planificació, proposta i gestió pressupostària. 
4.    Base de dades i gestió de les subvencions. 
5.    Preparació i elaboració dels pressupostos de l’Ajuntament. 

 
2. Hisenda i Recaptació: 
 

1. Gestió i inspecció tributària: Organització i coordinació dels serveis d’inspecció tributària. 
2. Tramitació de les operacions de tresoreria i de crèdit. 
3. Organització dels pagaments de la hisenda municipal. 
4. Recaptació: Organització i coordinació dels serveis de recaptació municipal i ORGT. 

 
3. Patrimoni Municipal  

 
1. Adquisició, administració, utilització i alienació dels béns patrimonials. 
2. Inventari i registre de béns municipals. 
3. Control de concessions i autoritzacions dels béns patrimonials. 
4. Cessió d’ús i dels béns per part de l’Ajuntament a tercers. 
5. Contractes d’arrendament. 
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6. Tramitació i gestió de les pòlisses d’assegurances. 
7. Seguiment de la concessió del servei d'aigua.  
 
 

4. Contractació i compres 
 

1. Tramitació d’expedients de contractació 
2. Adquisició de materials i subministrament de tot tipus. 
 

5. Recursos Humans i Organització 
 

1. Direcció i Gestió de personal: Organització de l’estructura administrativa del personal; 
Catalogació dels llocs de treballs en coordinació i col·laboració amb les diferents àrees. 

2. Plantilla, selecció i promoció de funcionaris i personal laboral. 
3. Estudi de les retribucions i dels complements 
4. Horaris, llicències i vacances. 
5. Relacions laborals; Negociació col·lectiva 
6. Programa d’estudiants amb pràctiques. 
7. Organització: Anàlisi i disseny de processos i circuits administratius; Procediment; 

Normalització i homologació d’impresos; Estudi valoració de llocs de treball; Estudi 
organigrames de funcionament; Auditories i informes organitzatius; Anàlisi i estudi sobre 
condicions de treball. 

8. Coordinació d’àrees. Reglamentació general. 
9. Població: Padró municipal d’habitants, cens electoral i unions civils. Tramitació dels expedients 

de parelles de fet. 
 

6. Relacions Institucionals.  Protocol 
 

1. Relacions institucionals. 
2. Protocol. 

 
7. Coordinació i gestió política de les regidories i de l’equip de govern 
 

1. Coordinar la gestió política de tots els regidors. 
2. Propostes d’acord d’assumptes generals. 

 
8. Policia municipal i Seguretat  i Ciutadana: 

 
1. Prefectura superior de la Policia Municipal, seguretat ciutadana i circulació. 
2. Organització de la Policia Municipal, actuació i formació dels seus membres. 
3. Protecció Civil. 
4. ADF  i relació amb  Bombers de la Generalitat de Catalunya. 
5. Potestat sancionadora en matèria de trànsit, ordenances municipals i establiments. 
6. Relacions amb els altres cossos de seguretat. 
7. Autoritzacions d’activitats recreatives i espectacles a la via pública, parcs i jardins. 
8. Llicències d’ocupació de la via pública amb col·locació de taules, cadires, quioscs i establiments 

de venda amb caràcter provisional i firaires. 
 

9. Circulació, Transport i Mobilitat: 
 

1. Plans generals de transport: FFCC i Bus. 
2. Pla viari del municipi. 
3. Instal·lació i conservació de la xarxa de senyals. 
4. Parc mòbil: Gestió, conservació i manteniment de vehicles. 
5. Mobilitat via pública. 
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En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea, de competència de l’alcaldia, que no hagi estat 
objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre òrgan municipal o d’un altre regidor o regidora. 

 

 

 

AREA III : ORGANITZACIÓ  i ATRIBUCIONS A L’ÀREA D'ATENCIÓ A LES 
PERSONES. 
 

 
ÀREES DE GESTIÓ:  
 

1. Benestar Social 
2. Promoció Econòmica i Turisme 
3. Salut Pública i Consum 
4. Educació 
5. Cultura 
6. Esports 
7. Joventut 
8. Gent Gran 
9. TIC 
10. Comunicacions 
11. Participació Ciutadana 
 

 
ATRIBUCIONS A CADA ÀREA DE GESTIÓ: 
 
Correspondrà a cadascuna de les àrees, a títol enunciatiu, els camps d’actuació següents: 
 

1. Benestar Social.  
 

1. Gestió de la política municipal de serveis socials, atenció a les famílies amb risc social, a la 
infància i adolescència.   

2. Coordinació amb el Consell Comarcal. 
3. Fomentar les polítiques de gènere i d'igualtat d'oportunitats. 
4. Promoció i gestió de programes d'Inclusió Social. 
5. Actuacions amb la finalitat d’aconseguir cooperació i solidaritat entre persones i col·lectius, 
 concessió d’ajudes de cooperació i solidaritat; Estudi del repartiment del percentatge anual 
 destinats a l’ajut per cooperació i solidaritat. 
 

2. Promoció econòmica i Turisme 
 

1. Gestió i direcció del Centre Tecnològic Comunitari (CTC) 
2. Desenvolupament econòmic i social: Elaboració d’estudis de planificació industrial, comercial i 

de serveis. Prospecció 
3. Servei d'Ocupació Local i relacions amb el Servei Català d’Ocupació i OTG 
4. Plans d’Ocupació 
5. Comerç: relació i dinamització amb el sector. Inspecció i intervenció municipal.  
6. Assessorament a les empreses i emprenedoria 
7. Formació per a: empreses, emprenedors, comerços, persones aturades i persones que vulguin 

millorar la seva qualificació personal i professional. Gestió del pla de formació permanent. 
8. Promoció turística del municipi: fires, publicitat i altres. 
9. Promoció de Masquefa: Elaboració d’estudis i informes per a promocionar el municipi. 
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3. Salut Pública i Consum 
 

1. Gestió de la Salut Pública. 
2. Inspecció de les instal·lacions i el seu manteniment. 
3. Protecció de la salut pública amb accions sanitàries corresponents. 
4. Control d’animals de companyia. 
5. Desenvolupament de programes i accions de prevenció i foment de la Salut. 
6. Oficina municipal d’informació al consumidor (OMIC): Defensa dels consumidors i usuaris, 

tramitació de queixes i reclamacions; Informació general sobre els drets dels consumidors i 
usuaris. 

 
4. Educació: 
 

1. Gestió i direcció de l’activitat educativa. 
2. Col·laborar amb la gestió per a l’obtenció de sòl per a nous centres escolars. 
3. Gestió dels edificis públics destinats a activitats educatives. 
4. Coordinació i gestió d'activitats relacionades amb l'educació. 
5. Estudis sobre escolarització; informació estadística i mapa escolar. 
6. Planificació dels processos de matriculació. 
7. Gestió dels serveis de  consergeria i neteja dels centres escolars. 
8. Inspecció de les instal·lacions i el seu manteniment. 
9. Suport a les activitats escolars. 
10. Suport a les AMPA i altres associacions de l'àmbit educatiu. 
11. Gestió i coordinació del Servei d'Atenció a la Petita Infància i a la Família. 
12. Gestió i dinamització del Projecte Educatiu de Vila (PEV). 
13. Gestió i dinamització del Projecte de Transició Escola-Treball (TET). 

 
5. Cultura: 

 
1. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a Serveis Culturals, Biblioteca, Sales 
 d’exposicions, Centre d'interpretació. 
2. Impulsar i dinamitzar la vida cultural, lúdic i festiva. Potenciar les festes populars i tradicionals. 
3. Recuperar i conservar el patrimoni cultural i històric del municipi i crear programes i activitats 
 que permetin difondre'l. 
4. Arxiu municipal. 
5. Catàleg d’edificis d’interès històrico-artístic; Catàleg de béns d’interès cultural. 
6. Organització d’activitats culturals i lúdiques. Desenvolupament del programa "Fem Cultura". 
7. Col·laboració i suport amb altres organismes i entitats culturals. 
8. Promoció de l’associacionisme cultural i recreatiu. 
9. Assessorament i suport  a les entitats culturals i recreatives i foment de la seva participació 
activa  de la vida cultura de la vila. 
 

6. Esports: 
 

1. Gestió i direcció de les instal·lacions esportives municipals. 
2. Establiment de necessitats esportives, règim d’utilització i tipus de gestió de les instal·lacions 

esportives municipals. 
3. Promoció de l’esport. 
4. Organització de competicions i activitats de foment de l'esport. 
5. Promoció de l’associacionisme esportiu. 
6. Assessorament i suport  a les entitats i clubs esportius i foment de la seva participació activa de 

la vida esportiva de la vila. 
7. Promoció de l’associacionisme esportiu. 
8. Recolzar l'esport escolar i l'esport base. 
9. Promoure l'esport i els valors. 
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7. Joventut. 
 

1. Gestió i direcció del Casal de Joves i d'altres instal·lacions juvenils. 
2. Gestió i coordinació del Pla Local de Joventut. 
3. Promoció i gestió d’activitats per a la joventut. (KSJ, Juliol Actiu...). 
4. Assessorament i suport  a les entitats juvenils i foment de la seva participació activa a la vila. 
5. Organització d’activitats concertades amb els esplais. 

 
8. Gent Gran 

 
1. Gestió de les instal·lacions per el col·lectiu de la gent gran. 
2. Atenció a la gent gran: Centre de Dia. 
3. Assessorament, suport a les entitats de gent gran i foment de la seva participació activa a la vila  
4. Promoció i gestió d’activitats per a la Gent Gran. 
5. Organització d’activitats concertades amb el Casal d’Avis. 

 
9. Tecnologies de la Informació i la Comunicació: 

 
1. Gestió i direcció de les instal·lacions TIC. 
2. Coordinació i gestió de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
3. Activitats formatives en TIC. 
4. Coordinació i gestió de projectes TIC (Masquefa sense fils ...) 
5. Foment de la inclusió amb el suport de les TIC. 

 
10. Comunicacions: 

 
1. Gestió i manteniment del butlletí d’informació municipal, la pàgina web, xarxes socials... 
2. Gestió i promoció dels mitjans de comunicació municipals: La Ràdio. 
3. Relació amb els mitjans de comunicació, premsa, ràdio, televisió... 

 
11. Participació Ciutadana: 

 
1. Foment i desenvolupament de processos de participació ciutadana 
2. Consell de Participació Ciutadana. 

 

 
En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea, de competència de l’alcaldia, que no hagi estat 
objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre òrgan municipal o d’un altre regidor o regidora. 

 
Segon- Organitzar l’administració municipal executiva en les següents regidories-departaments:  

 

Núm. 
REGIDORIA - 
DEPARTAMENT 

ÀREA GENERAL ÀREES DE GESTIÓ 

1 Alcaldia i Presidència 
II Àrea d'economia, 
hisenda, administració i 
governació 

Relacions institucionals 

2 Administració i Protocol 
II Àrea d'economia, 
hisenda, administració i 
governació 

Patrimoni Municipal 

Contractació i Compres 

Recursos Humans i Organització 

Protocol 

Coordinació i gestió política de les regidories 
i de l'equip de govern 
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3 Hisenda 
II Àrea d'economia, 
hisenda, administració i 
governació 

Planificació econòmica 

Hisenda i recaptació municipal 

4 Governació 
II Àrea d'economia, 
hisenda, administració i 
governació 

Policia Municipal i Seguretat Ciutadana 

Circulació, transport i mobilitat 

5 
Urbanisme, urbanitzacions i 
sostenibilitat 

I Àrea del territori i 
Sostenibilitat 

Planificació gestió urbanística i habitatge 

Disciplina i llicències urbanístiques 

Medi Ambient i sostenibilitat 

Urbanitzacions 

6 Obres i Serveis 
I Àrea del territori i 
Sostenibilitat 

Manteniment, obres, serveis i via pública 

7 Parcs i Jardins 
I Àrea del territori i 
Sostenibilitat 

Parcs i Jardins 

8 Salut Pública i Consum 
III Àrea d'Atenció a les 
Persones 

Salut Pública i Consum 

9 Benestar Social 
III Àrea d'Atenció a les 
Persones 

Benestar Social 

10 Educació 
III Àrea d'Atenció a les 
Persones 

Educació 

11 Cultura 
III Àrea d'Atenció a les 
Persones 

Cultura  

12 Esports 
III Àrea d'Atenció a les 
Persones 

Esports 

13 Joventut 
III Àrea d'Atenció a les 
Persones 

Joventut 

14 Gent Gran 
III Àrea d'Atenció a les 
Persones 

Gent Gran 

15 Promoció Econòmica i Turisme 
III Àrea d'Atenció a les 
Persones 

Promoció Econòmica i Turisme 

16 
Tecnologies de la Informació i 
Comunicació 

III Àrea d'Atenció a les 
Persones 

Tecnologies de la Informació i Comunicació 

17 Participació Ciutadana 
III Àrea d'Atenció a les 
Persones 

Participació Ciutadana 

18 Comunicacions 
III Àrea d'Atenció a les 
Persones 

Comunicacions 

 
Tercer- Efectuar a favor dels regidors de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen, 
una delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives 
àrees d’actuació, d’acord amb la definició funcional de cada àrea contemplada en l’apartat primer. 
Departaments d’acord amb la definició contemplada a l’apartat segon del present decret: 

 

NOM i COGNOM REGIDORIA 

 
Sra. Elena Fernández Fernández 
 

 

Administració i Protocol (2) 
Hisenda (3) 
Salut Pública i Consum (8) 
 

 
Sr. Daniel Orellana Rusiñol 
 

 

Benestar Social (9) 
Educació (10) 
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Joventut (13) 
Comunicacions (18) 
 

 
Sr. Enrique Gómez Milán 
 

 

Urbanisme, urbanitzacions i sostenibilitat (5) 
Obres i Serveis (6) 
Parcs i Jardins (7) 
Esports (12) 
 

 
La delegació general de competències a favor dels esmentats regidors, als que anteriorment s’ha fet 
referència, comportarà tant la facultat de direcció de l’àrea corresponent, com la seva gestió, inclosa 
la signatura de tots els documents de tràmit que siguin necessaris per a l’execució de l’esmentada 
delegació. Sense incloure’s cap facultat resolutòria al correspondre aquesta a l’Alcaldia o a la Junta de 
Govern  Local per resolució. 
 
L’Alcaldia es reserva les regidories de: Alcaldia i Presidència (1). 
 
Es delega expressament al regidor d’Urbanisme, Sr. Enrique Gómez Milán la competència per 
l’atorgament, denegació i prorroga de les  llicències d’obres menors. 
 
Es delega expressament al regidor de Governació, Sr. Carles Mernissi Coarasa, la imposició de 
sancions per infraccions de l’ordenança reguladora del quadre de sancions i infraccions de circulació 
de vehicles a motor, transit i seguretat viària. 
 
Quart- Efectuar a favor dels regidors Sra. Ibañez i Sr. Mernissi, una delegació específica 
d’atribucions per a la  gestió d’assumptes de la seva respectiva àrea d’actuació d’acord amb la 
definició funcional de cada àrea contemplada en l’apartat primer. Departaments d’acord amb la 
definició contemplada a l’apartat segon del present decret:  
 

NOM i COGNOM REGIDORIA 

 
Sra. Esther Ibañez Sauri 

 

Cultura (11) 
Gent Gran (14) 
Participació Ciutadana (17) 
 

 
Sr. Carles Mernissi Coarasa 

 

Governació (4) 
Promoció Econòmica i Turisme (15) 
Tecnologies de la Informació i Comunicació (16) 
 

 

La delegació específica de competències a favor dels esmentats regidors, a qui anteriorment s’ha fet 
referència, comportarà tant la facultat de direcció de l’àrea corresponent, com la seva gestió, inclosa 
la signatura de tots els documents de tràmit que siguin necessaris per a l’execució de l’esmentada 
delegació. Sense incloure’s cap facultat resolutòria al correspondre aquesta a l’Alcaldia o a la Junta 
Govern Local per delegació. 
 
Cinquè- Dels tràmits i gestions que es realitzin per delegació, s’haurà de tenir informada l’Alcaldia. 
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Sisè-  Delegar per igual a tots els regidors d’aquest Ajuntament, les competències que a aquesta 
Alcaldia atorga l’article 51.1 del Codi Civil, en la nova redacció donada al mateix per la Llei 35/1994, 
de 23 de desembre, per autoritzar els matrimonis civils que es celebrin en aquest terme municipal. 
 
Aquesta delegació faculta a tots els regidors per a autoritzar matrimonis civils, sense que en una 
mateixa cerimònia puguin intervenir més d’un regidor. 
 
Setè- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els terminis i dins dels límits d’aquesta 
delegació, no essent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre organisme o regidor. 
 
Vuitè- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposen els articles 59 al 63 del ROM, 
aprovat pel Ple de la Corporació en la sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2014, i ’article 44 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data de notificació 
d’aquest Decret als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors delegats, aquesta 
Alcaldia assumirà, directa i automàticament, les competències delegades, com a titular de la 
competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en base a 
aquesta resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit. 
 
Novè- Notificar aquesta resolució als regidors afectats, entenent-se acceptada la competència 
delegada de forma tàcita, si dintre del termini de tres dies següents no es manifesta res en contra, o 
es fa ús de la delegació. 
 
Desè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, en la sessió extraordinària que es convoqui per 
donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals.  
 
Onzè.- Publicar aquesta resolució al Portal de la Transparència de conformitat amb l’article 9 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; al 
Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en compliment d’allò que disposa 
l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; al taulell d’anuncis i web de 
l’ajuntament. 

 
Masquefa, a 23 de juny de 2015 
L’ALCALDE. Signat:  Xavier Boquete Saiz” 

 
 
4.- “DECRET DE L’ALCALDIA núm. 540/2015: REPRESENTANTS DE L’ALCALDIA – 
DELEGATS DE SERVEIS 
 
Considerant convenient, a proposta de les regidories d’Esports, Benestar Social, Obres i Serveis, 
Urbanisme, urbanitzacions i sostenibilitat, Educació, Cultura, Joventut, i Participació Ciutadana 
complementar l’organització de l’Ajuntament amb la creació i nomenaments de representants 
personals de l’Alcaldia, en desenvolupament de serveis que així ho aconsellen. 
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L’article 43,1.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, i articles 18 i 1.b de la Llei Reguladora de les Bases de Règim 
Local, possibiliten el nomenament de representants personals de l’Alcaldia per serveis determinats, 
 

RESOLC: 
 
Primer.- 

 
1.1.- NOMENAR al veí d’aquesta Vila, Sr. Álvaro Pérez Gamero, amb DNI núm. 46776440-Y, 
representant personal de l’Alcaldia en l’àmbit d’Esports. 
 
1.2.- NOMENAR al veí d’aquesta Vila, Sr. Juan Manuel Llamas Pérez, amb DNI núm.        
46737201-M, representant personal de l’Alcaldia en l’àmbit d’Esports. 
 
1.3.- NOMENAR a la veïna d’aquesta Vila, Sra. Brigit Blàzquez Guàrdia, amb DNI núm. 
78090255-B, representant personal de l’Alcaldia en l’àmbit de Benestar Social. 
 
1.4.- NOMENAR a la veïna d’aquesta Vila, Sra. M. Àngels Font Méndez, amb DNI núm. 
38555761-X , representant personal de l’Alcaldia en l’àmbit d’Educació. 
 
1.5.- NOMENAR a la veïna d’aquesta Vila, Sra. Laia Albiol Arango, amb DNI núm. 38143159-M,   
representant personal de l’Alcaldia en l’àmbit de Cultura. 
 
1.6.- NOMENAR a la veïna d’aquesta Vila, Sra. Francesca Claravalls Mora, amb DNI núm. 
44184566-W,  representant personal de l’Alcaldia en l’àmbit de Cultura. 
 
1.7.- NOMENAR al veí d’aquesta Vila, Sr. Victor Collado Serrano, amb DNI núm. 47593325-T,  
representant personal de l’Alcaldia en l’àmbit de Joventut. 
 
1.8.- NOMENAR al veí d’aquesta Vila, Sr. Ramon Cunillera Aragon, amb DNI núm.           
38390408-G, representant personal de l’Alcaldia en l’àmbit de Casal d’Avis i Relacions 
Institucionals. 

 
1.9- NOMENAR al veí d’aquesta Vila, Sr. David Matas Benet, amb DNI núm. 46822378-J, 
representant personal de l’Alcaldia en l’àmbit de Comunicació. 

 
1.10- NOMENAR al veí d’aquesta Vila, Sr. José Esquivel Burrero, amb DNI núm. 38110478-F, 
representant personal de l’Alcaldia en l’àmbit d’Urbanitzacions. 
 
1.11- NOMENAR al veí d’aquesta Vila, Sr. Luis Juncal Sanmartin, amb DNI núm. 35455353-W, 
representant personal de l’Alcaldia en l’àmbit de Participació Ciutadana. 
 
Segon.- La delegació de representativitat es concreta en les següents tasques: 
 

1. Funcions informatives als veïns sobre normes, acords i demés actuacions municipals 
relacionades amb la representació atorgada. 

2. Gestions oficioses i protocol·làries. 
3. Coordinació i vigilància dels serveis relacionat amb la representació atorgada. 
4. Canalització de les aspiracions dels veïns i Associacions respecte de l’Ajuntament en relació a la 

representació atorgada. 
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5. Col·laboradors dels Regidors corresponents, que fixaran les actuacions a realitzar. 
 
Els representants nomenats tindran en compte el previst a l’article 20 del ROF: “Los miembros de las 
Corporaciones Locales no podrán invocar o hacer uso de su condición para el ejercicio de cualquier actividad 
mercantil, industrial y profesional.”. 
 
Tercer.- La durada del càrrec està subjecte a la del mandat de l’Alcalde que el nomena, qui podrà 
revocar-lo/la quan ho consideri oportú. 
 
Quart.- El/La representant tindrà caràcter d’autoritat en el compliment de les seves funcions en tant 
que representant de l’Alcaldia. 
 
Cinquè.- El/La representant donarà compte, de totes les gestions que realitzi a l’Alcalde amb 
informació prèvia al/la Regidor/a del Departament corresponent. 
 
Sisè- Notificar aquesta resolució als interessats, entenent-se acceptat el nomenament de forma tàcita, 
si en el termini de tres dies següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la representació. 
 
Setè.- Donar-ne compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que es convoqui i              
publicar-la al Portal de la Transparència de conformitat amb l’article 9 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; al Butlletí Oficial de la 
Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en compliment d’allò que disposa l’article 44 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals; al taulell d’anuncis i web de l’ajuntament. 
 
Masquefa, a 23 de juny de 2015 
L’ALCALDE. Signat:  Xavier Boquete Saiz” 
 
 
5.- “DECRET DE L’ALCADIA  NÚM. 541/2015: CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT I ASSESSORAMENT,  NOMENAMENT MEMBRES I CONVOCATÒRIA 
SESSIÓ CONSTITUTIVA 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou 
Ajuntament el dia 13 de juny de 2015, i de conformitat amb el que disposen l’art. 38 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 i els articles 4.1.g) i 4.5. del ROM, aprovat pel Ple de la Corporació en la 
sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2014, i altra legislació complementària, en aquest Municipi és 
necessari procedir a la constitució de la Comissió de Seguiment i Assessorament. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació esmentada,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- Constituir la Comissió de Seguiment i Assessorament, òrgan col·legiat municipal que 
estarà integrada per l’Alcalde i dos Regidors: la Sra. Esther Ibañez Sauri, regidora de Cultura, 
Gent Gran i Participació Ciutadana, i el Sr. Carles Mernissi Coarasa, regidor de Governació, 
Promoció Econòmica i Turisme, i Tecnologies de la Informació i Comunicació. 
 
La Comissió de Seguiment i Assessorament celebrarà les seves sessions, amb una periodicitat 
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setmanal, els dilluns no festius de cada mes de l’any, a les 17 hores, en les dependències 
d’aquesta Ajuntament sense necessitat de convocatòria prèvia.  
 
Les funcions de la Comissió de Seguiment i Assessorament són assistir i assessorar l’Alcalde en 
l’estudi, preparació, coordinació del govern i formular propostes de resolució als òrgans de 
l’ajuntament i exercir les facultats i atribucions que li deleguin el president i el Ple. (article 4.5. del 
ROM), i especialment en l’àmbit de les seves regidories. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a tots els Regidors nomenats.  
 
El nomenament d’un Regidor com a membre de la Comissió de Seguiment i Assessorament 
requerirà, per ésser eficaç la seva acceptació, la qual s’entendrà atorgada tàcitament si no es presenta 
renúncia expressa, en el termini de tres dies hàbils des de la notificació del nomenament, o en fa ús. 
 
Tercer- La Comissió de Seguiment i Assessorament celebrarà sessió constitutiva el proper dia 
29/06/2015, a les 17 hores. 
 
Quart- Publicar aquesta resolució al Portal de la Transparència de conformitat amb l’article 9 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; al 
Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en compliment d’allò que disposa 
l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; al taulell d’anuncis i web de 
l’ajuntament. 
 
Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució. 

 
Masquefa, a 23 de juny de dos mil quinze 
L’ALCALDE. Signat:  Xavier Boquete Saiz” 
 
 
6.- “DECRET DE L’ALCADIA NÚM. 542/2015: CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ 
D’OBRES 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou 
Ajuntament el dia 13 de juny de 2015, i de conformitat amb el que disposen l’art. 38 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 i els articles 4.1.h) i 4.6. del ROM, aprovat pel Ple de la Corporació en la 
sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2014, i altra legislació complementària, en aquest Municipi és 
necessari procedir a la constitució de la Comissió de d’obres. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació esmentada,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- Constituir la Comissió d’Obres, òrgan col·legiat municipal que estarà integrada per: 
 

-President: L'Alcalde o Regidor en qui delegui. 
 

� 1 representant del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU): regidor d’Urbanisme, 
urbanitzacions i sostenibilitat. 

� 1 representant del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura 
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de Progrés (PSC-CP) 
� 1 representant del Grup Municipal de Masquefa Regeneració – Esquerra Republicana de 

Catalunya – Acord Municipal (MR-ERC-AM) 
� 1 representant del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
� 1 representant del Grup Municipal del Partit Popular (P.P.) 

 
-Secretari: La Secretària General de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

 
La Comissió d’Obres es reunirà a convocatòria de l’alcalde, en les dependències d’aquest 
Ajuntament, com a mínim una vegada al trimestre. 
 
Les funcions de la Comissió d’Obres  (article 4.6. del ROM), són: 

- Assabentat, Informe i l’estudi de les activitats; obres i projectes de l’àmbit urbanístic en 
tràmit. 

- Exercir les facultats i atribucions que li deleguin el/ la president/a i el Ple. 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar que 
hauran de designar el seu representant a la Comissió, notificant-ho a la Secretària General d’aquesta 
Corporació, dins del termini d’una setmana a comptar des de l’assabentat al ple d’aquesta resolució. 
 
Tercer- Publicar aquesta resolució al Portal de la Transparència de conformitat amb l’article 9 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; al 
Butlletí Oficial de la Província i al Butlletí d’Informació Municipal, en compliment d’allò que disposa 
l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; al taulell d’anuncis i web de 
l’ajuntament. 
 
Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució. 
 
Masquefa, a 23 de juny de dos mil quinze 
L’ALCALDE. Signat:  Xavier Boquete Saiz” 

 
Masquefa, 6 de juliol de 2015 

 
L’Alcalde, 
 
 
 
 
 
 
Xavier Boquete Saiz 
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