“Primer.- CESSAR, com a membre de la Junta de Govern Local al Regidor JORDI BORIA TAIXÉ.
Segon.- MODIFICAR, la configuració de la Junta de Govern Local amb els següents membres:
- President:

Tercer.- MODIFICAR la delegació de competències efectuada a favor de la Junta de Govern Local,
per Decret de l’Alcaldia núm. 839/2019 de data 19 de juny de 2019, pel que fa a ELIMINAR les
següents matèries:
EN MATERIA D'URBANISME
- Atorgar, denegar, modificar, prorrogar o declarar la caducitat de les llicències urbanístiques
d'obra major.
- Atorgar, denegar, modificar, prorrogar o declarar la caducitat de les llicències urbanístiques
d’obres menors.
EN MATERIA D’HISENDA
- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions derivades de despeses prèviament
autoritzades i disposades quan el seu import no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris
del pressupost vigent.

Quedant el redactat de la següent forma:
“EN MATERIA D'URBANISME
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L'Alcalde-President de la Corporació, SR. JESUS MIGUEL JUÁREZ TAMAYO.

https://bop.diba.cat

De conformitat amb l’article 44 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels
Ens Locals, l’Alcalde-President de la Corporació amb data 4 de juliol de 2019, va emetre Resolució
(Decret núm. 901/2019) amb el contingut següent:

A

EDICTE

- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat següents:

B

a) Els Plans Parcials Urbanístics.
b) Els Plans Especials Urbanístics.
c) Els Plans de Millora Urbana
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- En general l'aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o de gestió urbanística
que desenvolupi el planejament general i no estigui atribuïda la seva competència al Ple de
la Corporació.
-l'Aprovació dels projectes d'obres o serveis en els termes que preveu l'art.21.1 o) de la Llei
7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en la seva actual redacció.

https://bop.diba.cat

- Admissió a tràmit i aprovació prèvia dels projectes en sol no urbanitzable regulats per l'art.
47.4 i 49 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei d'Urbanisme de Catalunya.

A

- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística, dels projectes
d'urbanització ordinaris o complementaris així com també dels convenis urbanístics de
gestió.

- Aprovar els expedients relatius a concessions demanials quan el seu valor no superi el
10% dels recursos ordinaris ni en cap cas els 3.000.000 d’euros.
- Alienar o gravar per qualsevol títol, bens patrimonials de propietat municipal, quan el seu
valor no superi el 10% dels recursos ordinaris ni en cap cas els 3.000.000 d’euros.
- Adquirir bens i drets quan el seu pressupost base de licitació sigui inferior al 10% dels
recursos ordinaris ni en cap cas els 3.000.000 d’euros.
EN MATÈRIA D’ACTIVITATS
- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors de les activitats incloses a l’annex II
de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
EN MATÈRIA DE PERSONAL
- Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla de personal
aprovada pel Ple de la Corporació.
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- Aprovar els expedients de contractes privats quan la seva quantia sigui a partir de 15.000
euros sense IVA, incloent aquesta competència l’aprovació de tot l’expedient de
contractació, des de el seu inici fins a la seva resolució definitiva així com els actes
d’autorització i disposició de despeses.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Aprovar els expedients de contractació i concessions contractuals que no tingui la
naturalesa de contractes menors segons la normativa contractual pública vigent i que siguin
competència de l’Alcaldia, incloent aquesta competència l’aprovació de tot l’expedient de
contractació, des de el seu inici fins a la seva resolució definitiva, inclosa la seva modificació,
interpretació i revisió de preus, així com els actes d’autorització i disposició de despeses
corresponents.

Pàg. 2-3

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI.

B

- Aprovar les Bases de les proves de selecció de personal funcionari, de carrera o interí, o
laboral, fix o temporal, i pels concursos de provisió de llocs de treball, així com les seves
convocatòries.
- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació.
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- Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici en les Bases
d’Execució del Pressupost, així com les corresponents convocatòries de subvencions quan
aquestes requereixin concurrència pública.
-Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per l’article 10 de l’Ordenança
General de Subvencions mitjançant concessió directa

A

EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
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Quart.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en
compliment del que disposa l’article 9 de la Llei 39/2015, d’ d’octubre, de Procediment Administratiu
Comú.
.../... “

Pàg. 3-3

- Aprovació de convenis i protocols amb ens de naturalesa pública o bé amb associacions i
fundacions privades o d’altres ens de naturalesa privada i persones físiques i en el seu cas
l’autorització i disposició de la corresponent despesa quan no excedeixi del 10% dels
recursos ordinaris del pressupost vigent. “
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D’ALTRES MATÈRIES
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B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 13-8-2019

El Secretari
Jordi Gasulla Sabaté
Santa Margarida de Montbui, a 23 de juliol de 2019
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