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    FIR$INT_AYT 

DECRET núm.  
   
 
Antecedents de fet 
 
1. Per Decret 14043/2019 de data 17 de desembre de 2019, la Tinenta d’alcaldessa de 
l’Àrea de Feminisme, Benestar animal i Participació, al seu resolc cinquè nomenà els 
membres de la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament de 
Participació Ciutadana, a les següents persones: 
 
Presidenta:  
Sra. Marta Morell Albaladejo, Tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de Feminisme, Benestar 
animal i Participació. 
 
Vocals 
Sra. Olga Jimenez Palau, Coordinadora de l’Àrea de Feminisme, Benestar animal i 
Participació. 
Sr. Rodrigo Rodríguez Roig, Cap del Servei de Participació ciutadana. 
Sr. Melcior Manau Gironès, Cap del Negociat de Participació ciutadana. 
 
Secretària 
Sra. Amelia Ballesteros Charlo, Cap de la Secció de Suport Jurídic de l’Àrea de 
Feminisme, Benestar animal i Participació. 
 
2. Per necessitats del Servei i per decret del mateix òrgan núm. 4.040/2021 de 26 de maig 
de 2021 es va modificar la composició de l’esmentada comissió afegint com a vocal a la 
sra. Montserrat Gibert i Antich, Cap del programa de Democràcia Deliberativa i Eines de 
Codi Obert, i substituint a la secretària per la sra. Maria Dolores Costa Alcaide, Tècnica 
d’administració general de la Secretaria General. 
 
3. Segons l’informe tècnic emès pel Cap del Servei de Democràcia deliberativa i 
Intervenció comunitària de data 19 d’abril de 2022, procedeix substituir novament la 
secretària de la comissió redactora per la secretària inicialment nomenada, la sra. Amelia 
Ballesteros Charlo, que exerceix les funcions de jurista del Servei. 
 
4. L’informe jurídic emès per la Cap de la secció de suport jurídic en data 20 d’abril de 
2022 informa també favorablement l’esmentada modificació, en tant que s’ajusta al règim 
jurídic aplicable. 
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Fonaments de Dret 
 
És d’aplicació la normativa següent:  
 
a) article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS).  
 
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques: 
 
1. Acordada la formació o modificació d’una ordenança, s’ha de designar una comissió 
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma (art. 62.1 ROAS). 
 
2. L’esmentada comissió ha d’estar integrada per membres de la corporació i personal 
tècnic, propi o aliè, sota la presidència d’un d’aquells. La comissió pot proposar que 
s’encomanin per a aquesta finalitat estudis, informes o dictàmens a professionals aliens a 
l’ens (art. 62.2 ROAS). 
 
3. La corporació pot sol·licitar al consell comarcal a què pertanyi, a la diputació o a 
l’Administració de la Generalitat en la funció d’assistència als ens locals l’elaboració del 
text de l’avantprojecte de l’ordenança, com també la col·laboració tècnica necessària fins 
a l’aprovació definitiva, les quals s’han de prestar sempre que se’n justifiqui la necessitat. 
(art. 62.3 ROAS).  
És per tot el que procedeix, com a tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de Feminisme, Benestar 
Animal i Participació, en ús de les atribucions delegades per Decret d’Alcaldia núm. 
7579/2020, de 2 de novembre, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
13 de novembre de 2020, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de la composició dels membres de la Comissió d’Estudi 
per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament de Participació Ciutadana, nomenats 
per Decret de la tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de Feminisme, Benestar animal i 
Participació núm. 4.040/2021 de 26 de maig de 2021, en el sentit de substituir novament 
la secretària de la comissió redactora per la secretària inicialment nomenada, la sra. 
Amelia Ballesteros Charlo, que exerceix les funcions de jurista del Servei. 
 
Segon.- Notificar aquests acords a les persones interessades als efectes oportuns. 
 
 
   
 
I perquè consti, signo aquest decret. 
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica 
FIR$REG


		2022-05-11T08:17:00+0200
	Marta Morell Albaladejo - DNI 44996978P (TCAT)
	TINENTA D'ALCALDESSA DE L'ÁREA DE FEMINISME, BENESTAR ANIMAL I PARTICIPACIÓ


		2022-05-11T08:17:05+0200


		2022-05-11T08:17:05+0200




