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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA/REGIDORIA DELEGADA 

 
 
 
Identificació:  PROPOSTA DE DECRET/RESOLUCIÓ - INSCRIPCIÓ D'UNA FUNCIONÀRIA 

MUNICIPAL EN EL REGISTRE DE FUNCIONARIS HABILITATS 
   
 
Antecedents: 
 

1. Per resolució DEC/174/2019, de 4 de febrer, es va modificar el registre de funcionaris 
habilitats, per tal d’adequar-lo a l’Oficina d’Atenció del Ciutadà de l’Ajuntament 
(OAC). En concret es va modificar el nom que va passar a denominar-se Registre de 
funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies autèntiques i per a l’assistència a la 
ciutadania en l’ús dels mitjans electrònics, i també es va modificar l’estructura, 
establint dos subregistres: 

 
➢ Registre de funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies autèntiques: en el 

que hi consten els funcionaris habilitats per a la realització de còpies 
autèntiques, mitjançant delegació de signatura de l’òrgan competent que és la 
Secretaria municipal. 

➢ Registre de funcionaris habilitats per a l’assistència a la ciutadania en l’ús dels 
mitjans electrònics: en el que hi consten els funcionaris habilitats per assistir a 
les persones interessades en l'ús de mitjans electrònics que així ho sol·licitin 

 
2. La resolució esmentada, va deixar sense efecte les resolucions que s’havien dictat fins 

aleshores i va designar novament, els funcionaris i funcionàries que l’havien 
d’integrar entre els que hi ha d’haver, com a mínim i per previsió legal, els funcionaris 
que prestin serveis en les oficines d'assistència en matèria de registres. 

 
3. Aquest registre s’ha de mantenir actualitzat d’acord amb les necessitats 

organitzatives de l’Ajuntament. 
 

Assumpte de l’expedient 

Registre de Funcionaris Habilitats  

F_RESOLUCION 

Interessat/ada de l'expedient 

AJUNTAMENT DE MANLLEU  
 
Localització de l'activitat 

  



4. En l’exercici de les funcions que té assignades la funcionària Sra. Immaculada 
Palomar Gonzalez s’inclou l’expedició de còpies autèntiques i l’assistència a la 
ciutadania en l’ús dels mitjans electrònics, és per això que correspon efectuar l’alta 
de la Sra. Palomar en el Registre de funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies 
autèntiques i per a l’assistència a la ciutadania en l’ús dels mitjans electrònics. 
 

5. A l’Àrea de la Policia Local s’han incorporat com a funcionàries interines les senyores 
Isabel Castany Roma i Marta Salvans Camps i entre les seves funcions també hi ha 
inclosa l’expedició de còpies autèntiques, és per això que també s’ha d’efectuar la 
seva inscripció en el Registre de funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies 
autèntiques  
 

6. Correspon així mateix, efectuar les baixes del registre, dels funcionaris inscrits que 
hagin causat baixa de la plantilla de personal d’aquesta corporació. En data 30 de 
gener de 2021 va causar baixa el senyor Ramon Crespi Arnaus i en data 4 de maig 
de 2021 ho va fer el funcionari interí senyor Santiago Tauste Herreros. 
 
El funcionari Ramon Crespi Arnaus consta inscrit en el Registre de funcionaris 
habilitats per a l’expedició de còpies autèntiques  i el senyor Tauste en el Registre de 
funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies autèntiques i per a l’assistència a la 
ciutadania en l’ús dels mitjans electrònics. D’acord amb el que s’ha esmentat, es 
procedirà a efectuar la baixa efectiva de la seva inscripció en els registres esmentats. 
 

7. Als efectes de facilitar el manteniment actualitzat del registre, es considera oportú 
que s’efectuï la baixa automàtica del Registre de funcionaris habilitats per a 
l’expedició de còpies autèntiques i per a l’assistència a la ciutadania en l’ús dels 
mitjans electrònics, de tots els funcionaris que hi constin inscrits en el moment que 
causin baixa de la plantilla de personal d’aquesta corporació, sense que sigui 
necessari que es prengui acord específic per a efectuar-la. 
 

 
Fonaments de dret: 
 

I. L’article 27.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques (en endavant, LPACAP) disposa que cada 
administració pública ha de determinar els òrgans que tinguin atribuïdes les 
competències d'expedició de còpies autèntiques dels documents públics 
administratius o privats. Preveu que les còpies autèntiques de documents privats 
únicament tenen efectes administratius i que les còpies autèntiques realitzades per 
una administració pública tindran validesa en les restants administracions. 

 
Afegeix que a aquests efectes, l'Administració General de l'Estat, les comunitats 
autònomes i les entitats locals poden realitzar còpies autèntiques mitjançant 
funcionari habilitat o mitjançant actuació administrativa automatitzada. 

 
L’últim paràgraf de l’apartat 1r estableix que s'ha de mantenir actualitzat un registre, 
o un altre sistema equivalent, on constaran els funcionaris habilitats per a l'expedició 
de còpies autèntiques que hauran de ser plenament interoperables i estar 
interconnectats amb els de les restants Administracions Públiques, als efectes de 
comprovar la validesa de l'esmentada habilitació. En aquest registre o sistema 
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equivalent hi constaran, almenys, els funcionaris que prestin serveis en les oficines 
d'assistència en matèria de registres. 

 

II. L’article 12.1 de la LPACAP disposa que les administracions públiques han de garantir 
que els interessats puguin relacionar-se amb l'Administració a través de mitjans 
electrònics, per la qual cosa posaran a la seva disposició els canals d'accés que siguin 
necessaris així com els sistemes i aplicacions que en cada cas es determinin. 

 
L’apartat 2n del mateix precepte estableix que les administracions públiques 
assistiran en l'ús de mitjans electrònics als interessats no inclosos en els apartats 2 i 
3 de l'article 14 (els obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions) 
que així ho sol·licitin, especialment pel que fa a la identificació i signatura electrònica, 
presentació de sol·licituds a través del registre electrònic general i obtenció de còpies 
autèntiques. Així mateix, si algun d'aquests interessats no disposa dels mitjans 
electrònics necessaris, la seva identificació o signatura electrònica en el procediment 
administratiu podrà ser vàlidament realitzada per un funcionari públic mitjançant l'ús 
del sistema de signatura electrònica del que estigui dotat per a això. En aquest cas, 
caldrà que l'interessat que no tingui els mitjans electrònics necessaris s'identifiqui 
davant el funcionari i presti el seu consentiment exprés per a aquesta actuació, fet 
del que haurà de quedar constància per als casos de discrepància o litigi. 

 
Finalment, l’apartat 3r preveu que l'Administració General de l'Estat, les comunitats 
autònomes i les entitats locals mantindran actualitzat un registre, o un altre sistema 
equivalent, on constaran els funcionaris habilitats per a la identificació o signatura 
que regula aquest article. Aquests registres o sistemes han de ser plenament 
interoperables i estar interconnectats amb els de les restants Administracions 
Públiques, als efectes de comprovar la validesa de les esmentades habilitacions. I 
també obliga a que en aquest registre o sistema equivalent hi constin, com a mínim, 
els funcionaris que prestin serveis en les oficines d'assistència en matèria de 
registres. 

 

III. La Disposició final setena de la LPACAP relativa a l’entrada en vigor de la Llei, en la 
seva redacció actual, disposa que les previsions relatives al registre d'empleats 
públics habilitats, entre altres, produiran efectes a partir del dia 2 d'abril de 2021. 
 

IV. L’article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
disposa que l’alcalde ostenta les atribucions que expressament li atribueixin les lleis i 
aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignen al 
municipi i no atribueixen a altres òrgans municipals. 

 
 
Per tant, 
 
 



 

RESOLC: 

 
Primer) Donar d’alta en el Registre de funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies 

autèntiques i per a l’assistència a la ciutadania en l’ús dels mitjans electrònics  a la 
funcionària Immaculada Palomar Gonzalez. 
 

Segon) Donar d’alta en el Registre de funcionaris habilitats únicament per a l’expedició de 
còpies autèntiques a les funcionàries interines Isabel Castany Roma i Marta Salvans 
Camps. 
 

Tercer) Efectuar la baixa en el Registre de funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies 
autèntiques del Sr. Ramon Crespi Arnaus. 

 
Quart) Efectuar la baixa en el Registre de funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies 

autèntiques i per a l’assistència a la ciutadania en l’ús dels mitjans electrònics del Sr. 
Santiago Tauste Herreros. 

 
Cinquè) Disposar que, a partir de l’aprovació d’aquesta Resolució, s’efectuï la baixa efectiva 

del Registre de funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies autèntiques i per a 
l’assistència a la ciutadania en l’ús dels mitjans electrònics, en el moment en què 
qualsevol funcionari/ària que hi consti inscrit/a causi baixa de la plantilla del personal 
d’aquesta corporació, sense que sigui necessària l’adopció de cap acord específic al 
respecte. 

 
Sisè) Establir, per tant, que els funcionaris que formaran part d’aquest Registre de 

funcionaris habilitats, entre els quals hi haurà en tot cas els funcionaris que prestin 
serveis en les oficines d'assistència en matèria de registres, són els que es detallen a 
continuació: 

 
1. Registre de funcionaris habilitats per a l’expedició de còpies autèntiques:  

 
Glòria Camps Feixes 
Mariona Gavaldà Cusi 
Agnès Marginet Güell  
Núria Mundet Bonet  
Rosa Penna Castells  
Roser Roca Cuffí 
Mèrce Ungil Orcalla 
Mònica Vera Holgado  
Santiago Tauste Herreros 
Núria Roura Ruiz 
Núria Coma Espinas  
Josep Balasch Tió 
Carme Trillas Torrents 
Esther Molina Collell  
Fina Vila i Musachs  
Pepi Esteban Marin  
Martí Aumatell Torrents  
Imma Bufí Bosch  
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Maria Garolera Comerma  
Sílvia Corominas Martínez 
Lluïsa Romero Jiménez 
Maria Rosa Anglada Viñolas 
Assumpta Torrents Corbatera 
Immaculada Palomar Gonzalez 
Isabel Castany Roma 
Marta Salvans Camps 
  

2. Registre de funcionaris habilitats per a l’assistència a la ciutadania en l’ús dels mitjans 
electrònics:  
 
Josep Balasch Tió 
Glòria Camps Feixes 
Mariona Gavaldà Cusi 
Agnès Marginet Güell  
Núria Mundet Bonet  
Rosa Penna Castells  
Roser Roca Cuffí 
Mèrce Ungil Orcalla 
Mònica Vera Holgado  
Núria Roura Ruiz 
Carme Trillas Torrents 
Immaculada Palomar Gonzalez 

 
Setè) Comunicar aquesta Resolució a les funcionàries habilitades Immaculada Palomar 

Gonzalez, Isabel Castany Roma i Marta Salvans Camps, a les persones responsables de 
les àrees/serveis municipals de qui depengui i a la Tècnica de Transformació Digital. 

 
  
 
 
 
 
 
 
Ho aprova 
F_GRPFIRMA_POLITIC 

 
En dóna fe 
F_FIRMA_7 
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