Els Tinents/es d’alcaldia
Designats per l’alcalde, assumeixen les seves atribucions i competències en els àmbits
i matèries específiques objecte de delegació:
1era. Tinent d’alcalde d’Educació, Família, Cultura, Turisme i Patrimoni, Igualtat i
Civisme, Obres i Activitats: Sra. Montserrat Rueda Miralles (PSC).
Assumeix les funcions delegades en els àmbits de:
•

•

•

•

•

•

•

Educació: Impulsar i fomentar polítiques educatives transversals, vetllant
per la seva universalitat i bon funcionament. Representant del Consell
Escolar Municipal i interlocutora amb les AMPES, gestió de l’escola bressol
municipal, la formació d’adults, l’aula de nouvinguts i el Centre
d’Ensenyament Musical.
Família: Impulsar plans i projectes en matèria de serveis a les famílies, en
relació amb problemes relacionats amb: l'habitatge, els ingressos
econòmics, els que afecten a l'autonomia personal, els hàbits i conductes,
els relacionats amb el món laboral, els de violència masclista i domèstica,
els de salubritat dels habitatges i aquells altres que els hi afectin. Promourà
espais de trobada i cooperació entre pares i mares del municipi
Cultura: Fomentar i recolzar la cultura oberta i transversal al municipi.
Organitzar la programació d'activitats culturals. Vetllar pel seguiment del Pla
Local d'Equipaments Culturals. Impulsar el museu arxiu. Representar
l’ajuntament en les relacions amb entitats culturals. Responsable de la
Biblioteca municipal.
Turisme i Patrimoni: Vetllar per la recuperació del patrimoni històric,
arquitectònic i cultural de Sentmenat i la recuperació de les tradicions
populars. Promocionar el producte propi, i promocionar Sentmenat com a
municipi turístic pel seu valor cultural i històric.
Igualtat i civisme: Vetllar per la no discriminació de qualsevol persona i per
l’aplicació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques
municipals; promovent polítiques per a fomentar el civisme, l’atenció a la
immigració i l’igualtat de gènere.
Obres i activitats: Atorgar llicències d'obres menors, les autoritzacions de
primera ocupació dels edificis i les ambientals de l'Annex III de la Llei de
prevenció i control ambiental de les activitats. Proposar a la Junta de
Govern Local les llicències d'obres majors, parcel·lacions urbanístiques i la
resta de llicències ambientals. Atorgar les llicències relatives a l'ocupació i
ús de la via pública. Gestió, tramitació i resolució dels expedients de
disciplina urbanística, de les ordres d'execució i dels corresponents
expedients sancionadors.
Les competències relatives a mitjans de comunicació s’exercitaran de forma
compartida pels tinents d’alcalde Sra. Montserrat Rueda Miralles i Sr. José
Manuel Vilchez Rendón.

2on. Tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Comerç i Indústria, Esports i
Habitatge: Sr. Jordi Gilgado Ortiz (PSC).
Assumeix les funcions delegades en els àmbits de:
•

Promoció Econòmica: Planificar els programes de foment de l’ocupació.
Responsable de l’oficina de treball, de l’execució dels plans d’ocupació
locals i d’impulsar les polítiques d’ocupació.

•

•

•
•

Comerç i indústria: Fomentar polítiques de comerç local, impulsar la
relació amb l’associació de comerciants i les activitats per millorar el comerç
al municipi, promovent les fires de comerciants i gestionant el mercat
setmanal. Donar suport a l’associació d’empresaris de Sentmenat i impulsar
la creació d’una oficina de recolzament d’emprenedoria, facilitant i
prioritzant la implantació d’empreses Pimes.
Esports: Impulsar l'activitat física esportiva i la programació d'activitats i
serveis esportius. Representar l'ajuntament en les relacions amb entitats
esportives. Seguiment del reglament d'equipaments esportius i el seu
manteniment. Interlocutor amb l'empresa concessionària del Complex
Esportiu Municipal (CEM), i gestió de la piscina d'estiu. Representant de
l'ajuntament al Consell Esportiu del Vallès Occidental.
Habitatge: Impulsar polítiques de promoció d’habitatge social.
Els tinents d’alcalde Sr. Jordi Gilgado Ortiz i Sr. José Manuel Vilchez
Rendón exercitaran conjuntament les competències relatives a Tecnologies
de la informació i comunicació, promovent el seu ús i coneixement i vetllant
pel desenvolupament i millora de les TIC al municipi.

3era. Tinent d'alcalde de Medi Ambient i Medi Natural, Festes, Mobilitat, Serveis
Municipals i Consum: Sra. Lídia Mellinas Galmes (ACSENT-E).
Assumeix les funcions delegades en els àmbits de:
•

•

•
•

•
•

Medi Ambient: Responsable de la gestió dels residus urbans, deixalleria
municipal, neteja viària, control d'abocaments i sanejament de les aigües
residuals, impuls de les campanyes de sostenibilitat ambiental i de la
interlocució amb el Consorci de Residus del Consell Comarcal, l'Agència de
Residus de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua. Impulsar la
implantació de l'eficiència energètica i energies renovables.
Medi Natural: Impulsar les accions de l'Agenda 21 a Sentmenat, organitzar
la Setmana Verda, impulsar els horts municipals. Vetllar per la conservació
de la xarxa de camins rurals, les relacions amb l'Associació de Defensa
Forestal L'Alzina, els plans de protecció de les urbanitzacions (PPU's), el
pla de protecció contra incendis (PPI), la vigilància d'incendis forestals, les
autoritzacions de crema i la conservació de boscos, rieres i espais naturals
del municipi. Representar l'ajuntament en l'Agrupació de Defensa Forestal
l'Alzina.
Festes: Organitzar les festes consensuadament amb la Comissió de
Festes, la qual presideix. Donar suport a les festes organitzades per part
d’entitats.
Mobilitat: Impulsar les actuacions a realitzar relatives a Mobilitat juntament
amb els Serveis de Carreteres de la Generalitat i Diputació, l'Autoritat del
Transport Metropolità (ATM), l'Associació de Municipis amb Transport Urbà
(AMTU), sent el representant de l'ajuntament en aquesta associació.
Serveis municipals: Dirigir els serveis municipals, actuant com a
interlocutor amb les concessions administratives gestionades per serveis
municipals i en el manteniment d’edificis municipals.
Consum: Vetllar pels drets dels consumidors i promoure la millora en el
servei d’atenció al consumidor.

4art. Tinent d'alcalde de Hisenda, Urbanisme, Nuclis Urbans, Recursos Humans,
Solidaritat i Cooperació: Sr. José Manuel Vilchez Rendón (ACSENT-E).
Assumeix les funcions delegades en els àmbits de:

•

•

•
•

•
•
•

Hisenda: Controlar la gestió pressupostària i financera, la proposta dels
plans de tresoreria, les relacions amb l'Organisme Autònom de Gestió
Tributària. Realitzar propostes per la modificació de les ordenances fiscals.
Signar les AD d'acord amb les Bases del pressupost municipal.
Recursos Humans: Proposar la concessió de permisos, llicències i
vacances del personal al servei de l'Ajuntament, instruir els procediments
sancionadors, fer el seguiment del conveni laboral i pactes col·lectius:
Proposar gratificacions i contractacions de personal interí i laboral temporal,
així com l'administració de personal. Gestió i col·laboració en la
implementació i execució dels procediments de la Corporació en matèria de
recursos humans, així com l'actualització dels instruments de planificació i
ordenació dels recursos humans. Vetllar pels aspectes relatius a la salut
laboral i prevenció dels riscos laborals. Signatura dels contractes laborals,
així com els certificats d'empresa pels diferents organismes: INEM, TGSS,
INSS, Mútua d'accidents.
Urbanisme: Tasques de planejament urbanístic, gestió urbanística i la
política del sòl i habitatge, en els termes establerts per la Llei d’Urbanisme.
Nuclis Urbans: Interlocutor amb les associacions de veïns de les
urbanitzacions en qualsevol ordre d’afectació. Revisar convenis signats
amb aquestes associacions de veïns, impulsant la relació entre les nuclis
urbans i l’ajuntament.
Solidaritat i Cooperació: Impulsar iniciatives i projectes en matèria de
solidaritat i cooperació.
Les competències relatives a mitjans de comunicació s’exercitaran de forma
compartida pels tinents d’alcalde Sra. Montserrat Rueda Miralles i Sr. José
Manuel Vilchez Rendón.
Els tinents d’alcalde Sr. Jordi Gilgado Ortiz i Sr. José Manuel Vilchez
Rendón exercitaran conjuntament les competències relatives a Tecnologies
de la informació i comunicació, promovent el seu ús i coneixement i vetllant
pel desenvolupament i millora de les TIC al municipi.

