EDICTE Decret núm. 681

Tercer. Disposar que, a requeriment del president, podran assistir a les sessions de la
Junta de Govern Local, amb veu i sense vot, els/les regidors/es amb responsabilitats
polítiques en l’àrea temàtica corresponent, així com la resta de personal al servei de la
corporació municipal.
Quart. Establir que, d’acord amb l’article 70.1 de la LRBRL i l’article 54.2 del
Reglament Orgànic Municipal, les sessions de la Junta de Govern Local no tindran
caràcter de públiques.
No obstant això, en compliment de la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013,
de 23 de setembre, publicada al BOE núm. 254 de 23 d’octubre de 2013, les sessions
de la Junta de Govern Local tindran el caràcter de públiques
Cinquè. La periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local serà la
que aprovi el Ple de la Corporació, d’acord amb l’article 99 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Sisè. La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és la d’assistir a
l’alcalde en l’exercici de les seves competències, ostentarà, per delegació, les
competències que es detallen a continuació:
ÀMBIT

ATRIBUCIÓ DELEGADA

ECONOMIA

Aprovació dels expedients de modificació pressupostaria d’incorporació de
romanents.
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Segon. Establir que la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local s’haurà
d’efectuar, prèvia la corresponent convocatòria d’aquesta Alcaldia, dins dels deu dies
següents al de la designació dels membres que la integren.

CVE 2019024068

Nil López Crespo
Marcel·lí Bosch Muntal
Bet Fonollosa Argemí
Carme Querol Badosa
Núria Garcia Murcia

Aprovació dels padrons fiscals, les baixes i les modificacions respecte als tributs i
preus públics la gestió dels quals no hagi estat delegada a l’ORGT.
Aprovació de liquidacions de tributs municipals de cobrament per rebut, excepte
les expressament estigui delegades als regidors o a l’ORGT.

B

President:
Vocals:

Data 3-7-2019

Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local els/les regidors/es següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquesta Alcaldia va dictar en data 1 de juliol de 2019 el decret núm. 681 quina part
dispositiva és com segueix:

A

Nomenament dels membres que integren la Junta de Govern Local i delegació
de competències.

Assabentat dels comptes de recaptació.

Aprovar l’oferta pública d’acord amb el pressupost i la plantilla de personal.
Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal.
Aprovació de les bases d el concurs públic per a la provisió dels llocs de treball.
Aprovació dels plans de formació del personal i la seva execució.
Adopció de mesures i aprovació de normes sobre seguretat en el treball.
Incoació, tramitació i resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal al
servei de l’Ajuntament, funcionaris o personal laboral, així com l’acord d’imposició
de les sancions disciplinàries corresponents, excepte la separació del servei de
funcionaris o l’acomiadament de laborals, que corresponen en tot cas a l’Alcaldia.

SUBVENCIONS

Resolució sobre la concessió de subvencions, inclosa l’aprovació dels convenis
d’atorgament, de tot tipus, que l’Ajuntament atorgui en favor d’entitats, persones
físiques i jurídiques, llevat que la competència correspongui al Ple.

URBANISME

Aprovació inicial dels instruments de planejament de desenvolupament del
POUM.
Aprovació inicial i definitiva de qualsevol instrument de gestió urbanística la
competència de la qual correspongui a l’Alcalde.
Aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització.
L’aprovació dels projectes d’actuació específica per poder atorgar llicències
urbanístiques en SNU o SUND.
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Aprovació dels sistemes d’actuació, el canvi de sistema i les divisions poligonals.
Aprovació inicial i definitiva dels convenis de gestió urbanística.
Declaració de ruïna.
Dictar ordres d’execució, excepte en cas d’urgència.

B

RECURSOS
HUMANS
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Resolució dels expedients de concessió, denegació i aplicació d’exempcions,
bonificacions i altres beneficis fiscals, respecte els tributs i preus públics la gestió
dels quals no hagi estat delegada a l’ORGT.

CVE 2019024068

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

Data 3-7-2019

Resolució de reclamacions d’interessos de demora.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Resolució dels expedients relatius a la custòdia d’avals i garanties, així com els
acords relatius a la seva devolució i, si escau, al seu fraccionament.

A

Resolució dels expedients administratius d’ajornament i fraccionament del
pagament, així com de la suspensió de rebuts i liquidacions.

Dictar actes d’autorització derivats de tots els supòsits de transformació o
utilització del sòl, o subsòl, d’edificació de construcció o d’enderroc d’obres.

Resolució dels expedients de responsabilitat contractual per incompliment del
contractista en qualsevol dels contractes o concessions l’adjudicació dels quals
correspon a l’alcaldia.
Aprovació dels projectes de conservació, manteniment, reparació menor o meres
instal·lacions complementaries en edificis municipals als que fa referència l’article
37.6 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
PATRIMONI

Adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com l’
alienació del patrimoni municipal, quan les competències corresponguin a
l’alcaldia.

CONVENIS

Aprovació de tot tipus de convenis interadministratius i amb entitats privades i
persones físiques, l’aprovació dels quals correspongui a l’alcaldia.

REGISTRE
D’ENTITATS

Aprovació de les inscripcions (alta, baixa o modificació) de les entitats i
associacions del municipi de Matadepera en el Registre Municipal d’Entitats.

RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL

Resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial

Setè. Els actes dictats en exercici de les atribucions anteriorment assenyalades,
s’entenen dictats per l’Alcaldia, d’acord amb el que disposa l’article 13.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (LRJ-PAC), i els mateixos posen fi a la via
administrativa, de conformitat amb el que disposen els articles 52.2.b) de la LRBRL i
172.2 b) TRLMC.
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Aprovació inicial i definitiva dels projectes d’obres si estan previstos en el
pressupost municipal, quan el seu import l’adjudicació correspongui a l’alcaldia.
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CONTRACTACIÓ I
OBRES

CVE 2019024068

Resolució dels expedients de llicències ambientals, espectacles públics i activitats
recreatives, llevat les de caràcter extraordinari.
S’inclou en aquesta competència la resolució dels procediments sancionadors.

Data 3-7-2019

ACTIVITATS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Legalització d’obres realitzades sense la prèvia i preceptiva llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable, odre d’execució o de restauració.

B

Dictar acords sobre pròrrogues, transferències de titularitat, modificacions,
renúncies, desistiments, caducitat de llicències i caducitat de procediments.

A

Revisió d’ofici de les llicències urbanístiques.

Setè. Notificar la present resolució a les persones interessades i als diferents
departaments municipals.
Vuitè. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
Portal de transparència de la seu electrònica, i donar-ne compte al Ple municipal en la
primera sessió que es dugui a terme.
El que es fa públic per general coneixement.
Matadepera, 2 de juliol de 2019

https://bop.diba.cat

B

L’alcalde,
Nil López i Crespo
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Dotzè. Aquesta resolució tindrà efectivitat des del dia següent al de la seva signatura.

CVE 2019024068

Onzè. Durant el període en que la Junta de Govern Local no celebri sessions,
l’Alcaldia assumirà directament i automàticament les seves competències delegades
entenent-se a aquests efectes exercida la potestat d’avocació de manera puntual, fentse constar aquesta circumstància en la resolució que es dicti.

Data 3-7-2019

Desè. Les facultats delegades en aquesta resolució tenen caràcter indefinit, sense
perjudici de la potestat de revocació i avocació que pot portar a terme en qualsevol
moment l’alcalde, com a òrgan delegant.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Novè. Les competències anteriorment assenyalades en cap cas poden ser delegables
a favor de terceres persones i seran exercides personalment per l’òrgan delegat.

A

Vuitè. En totes les resolucions que es dictin de la competència delegada,
expressament s’ha de fer constar el número i data del Decret de delegació i la data de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb
l’article 13.4 de la LRJ-PAC i l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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