
Unitat Administrativa: Secretaria General 

Assumpte: Modificació  atribucions  i  nomenament  Sra.  Jordina
Freixanet Pardo com a  regidora de Presidència 

DECRET D’ALCALDIA  
              
Sr. Miquel Pueyo París, paer en cap de l’Ajuntament de Lleida.

Antecedents de fet

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 1 de juliol de 2019, va aprovar el
Cartipàs Municipal per al mandat 2019-2023. Aquest document va ser modificat per
acords de Ple de data 26 de juliol de 2019, 9 de desembre de 2019 i 19 de juny de
2020.

Per decret de data 1 de juliol de 2019 es va designar la regidora  de govern obert,
qualitat  democràtica i  institucional,  Sra.  Jordina Freixanet Pardo, amb les següents
atribucions:

 Exercir de portaveu del govern municipal
 Les polítiques municipals a favor de l’administració oberta i de la societat de

la informació. Dades obertes i portal de tràmits.
 Els instruments necessaris per tal de facilitar la transparència en matèria de

gestió municipal com ara les publicacions en paper, on line: portals i altres
plataformes, de magnituds i indicadors de transparència.

 Els instruments interiors de l’organització municipal, com ara els recursos
humans, estadística, reglaments, observatoris, i disposicions generals. 

 El reglament de règim interior de La Paeria. 
 Les relacions institucionals de la Paeria, entre elles les EMDs de Raimat i

Sucs, els sindicats o la Universitat. 
 les relacions amb el Consell Econòmic i Social de l’Ajuntament de Lleida 
 Els serveis jurídics

Per acord de Ple de data 30 de juliol de 2021 i amb motiu de la reorganització del
govern municipal es modifica el Cartipàs Municipal i  en aquest acord es canvia, entre
altres,  la  denominació  i  les  atribucions  de  la  regidoria  que  ocupa  la  Sra.  Jordina
Freixanet Pardo, que passa a denominar-se Regidoria de Presidència. Aquesta donarà
compte  a  la  Comissió  Informativa  per  les  polítiques  de  gestió  de  l’Economia,
Presidència,  Participació  i  Promoció  Econòmica  i  en  el  que  sigui  preceptiu  a  la
Comissió Especial de Comptes. 

Atès que és competència de l’Alcaldia la designació de regidores i regidors del govern
que han de ser responsables de cadascuna de les regidories.
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Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
de abril,   pel  qual  s’aprova  el  Text  refós de la  Llei  municipal  i  de règim local  de
Catalunya, les previsions del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre i els acords
del cartipàs municipal,  

RESOLC,

PRIMER.-  Designar  la   Sra.   JORDINA FREIXANET PARDO com a  Regidora de
Presidència, amb les atribucions següents:

Correspon a aquest àmbit la planificació, coordinació i gestió de:

• Exercir de portaveu del govern municipal 
• Les polítiques municipals a favor de l’administració oberta i de la societat de la

informació. Dades obertes i portal de tràmits. 
• Els instruments necessaris per tal de facilitar la transparència en matèria de

gestió municipal com ara les publicacions en paper, on line: portals i altres
plataformes, de magnituds i indicadors de transparència. 

•  Els  instruments  interiors  de l’organització  municipal,  com ara  els  recursos
humans, estadística, reglaments, observatoris, i disposicions generals. 

• El reglament de règim interior de La Paeria. 
• Les relacions institucionals de la Paeria, entre elles les EMDs de Raimat i

Sucs, els sindicats o la Universitat. 
• Les relacions amb el Consell Econòmic i Social de l’Ajuntament de Lleida 
• Els serveis jurídics 
• Les relacions amb la Sindicatura Municipal de Greuges
• L’Oficina municipal d’atenció ciutadana.
• El seguiment de les relacions contractuals de les concessions
• Els serveis de contractació 
• La lluita contra la corrupció
• La Secretaria General
• L’Arxiu municipal.

Els expedients propis d’aquest àmbit i les qüestions que facin referència a les
diferents empreses, instituts i  patronats municipals associats a les polítiques
relacionades anteriorment, especialment la gestió de les tecnologies, l’Oficina
d’Atenció  a  la  Ciutadania,  la  Comissió  de  Salvaguarda  de  la  Carta  de  la
Ciutadania, etc.  es debatran en la  Comissió Informativa per les polítiques
de gestió de l’Economia, Presidència, Participació i Promoció Econòmica i
en el que sigui preceptiu per la Comissió Especial de Comptes. Mensualment,
també  caldrà  donar  compte  de  l’evolució  dels  diferents  plets  que  manté  la
Paeria amb tercers a través de Comissió informativa ordinària.

SEGON. Les competències abans assenyalades en cap cas podran ser delegades a
favor de terceres persones i seran exercides personalment per l'òrgan delegat; tot
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració
i resolució d'aquesta Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol
assumpte atribuït a les competències delegades.
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TERCER. Aquest acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i prèvia
acceptació  per  part  de  l'autoritat  designada  (de  forma expressa o  tàcita),  produirà
efectes jurídics fins que l'Alcalde no el revoqui o no es produeixi el nomenament d'un
nou Alcalde.

QUART. Publicar un resum del contingut d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la
Província i en el web i en el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en compliment del que
disposa l'article 43 i següents  del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

CINQUÈ. Donar compte al Ple en la primera sessió ordinària,  pel seu coneixement i
efectes.

SISÈ. Notificar aquesta resolució a la regidora afectada, a la Presidència i secretaria
de les Comissions Informatives, la Intervenció i la Tresoreria, als portaveus municipals
i  als  responsables  dels  corresponents  serveis  de  l'Ajuntament,  als  efectes  legals
oportuns.

Així  ho mano i  signo en la  data de la  signatura electrònica,  del  que la  Secretaria
General en dona fe.
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