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Unitat tramitadora: Unitat Administració
Secretaria
AJT/7984/2019
Codi document: ASC13I1X9

F_TABLON_PUBLICACION

Decret d’Alcaldia núm. 3956/2019 de 17/06/2019; constitució de la Junta de Govern Local i
de la delegació d’atribucions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local

Sra. Anna Erra Solà, alcaldessa

Vocals:

Sr. Josep Arimany Manso
Sra. Susagna Roura Pujols
Sra. Maria Fabiana Palmero
Sr. Josep M. Roca Bigas
Sr. Josep-Ramon Soldevila Garcia
Sra. Bet Piella Pons
Sra. Núria Homs Molist

En les sessions o reunions de la Junta de Govern Local, l'alcaldessa podrà requerir la
presència de regidors que no hi pertanyin o de personal de l'Ajuntament, a l'objecte
d'informar en allò relatiu a l'àmbit de les seves activitats.
SEGON. La sessió constitutiva de la Junta de Govern Local se celebrarà el dia 25 de Juny de
2019, a les 14.00 h.

B

Després de la sessió constitutiva, llevat que el Ple estableixi una altra periodicitat, la Junta de
Govern Local celebrarà sessió ordinària cada dilluns a les 14 hores en primera convocatòria, i
una hora després en segona convocatòria, si s’escau.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Presidenta:

Data 3-10-2019

PRIMER. Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutiu,
la qual quedarà integrada pels membres següents:

Pàg. 1-30

En compliment del que disposen els articles 38, 44, 46, 51 i 52 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de
novembre, en concordança amb l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, es fa pública la part dispositiva dels decrets i acords següents:

CVE 2019032833

ANUNCI

https://bop.diba.cat

A

Assumpte: Anunci de decrets i acords del cartipàs municipal
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2. El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat,
autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions dins dels límits de la seva
competència, exceptuant les competències delegades expressament al regidor/ora
d’Hisenda.
3. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovades
pel Ple, i aprovar les bases de les proves de selecció del personal i pels concursos de
provisió de llocs de treball.
4. Les contractacions respecte dels contractes d’obres, de subministraments, de serveis,
de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes
privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni,
en qualsevol cas, els sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici, ni la quantitat assenyalada.
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Pàg. 2-30
CVE 2019032833

1. Concessió de llicències urbanístiques per a la realització d’obres d’edificació, de
reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin l’estructura o l’aspecte exterior o
afectin la seguretat de les construccions existents, comprenent en tot cas, les
següents:
! Les que afectin els fonaments o els elements estructurals.
! Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions i
els serveis comuns.
! Les que alterin el nombre d’habitatges o locals existents.
! Les que substitueixin o modifiquin els usos existents.
! Les que afectin immobles del patrimoni historicoartístic o es trobin sotmesos
a especial protecció.
! Totes les que requereixin la presentació de projecte per exigència de la
normativa urbanística o sectorial.

Data 3-10-2019

B) Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delega a la Junta de Govern Local
mitjançant aquesta resolució i que a continuació s'esmenten:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A) L'assistència permanent a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.

B

TERCER. La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents competències:

https://bop.diba.cat

A

Quan els dilluns siguin festius, es podrà posposar al dia següent o no celebrar sessió
ordinària la mateixa setmana. Tanmateix, durant els mesos de juliol, agost i setembre se
celebrarà Junta de Govern Local cada 15 dies quan això, a criteri de l’Alcaldia, no menyscabi
la gestió dels assumptes municipals.
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10. Acceptar subvencions i ajuts d´entitats públiques, sempre i quan la normativa
específica de la subvenció no determini que l’acceptació serà competència del Ple
municipal.
11. Aprovar els convenis de col·laboració o cooperació interadministrativa, i els convenis
amb persones físiques o jurídiques públiques o privades sempre que per raó del seu
objecte la competència li vingui atribuïda legal o reglamentàriament a aquesta a
Alcaldia, i comportin despesa amb càrrec al pressupost municipal. Llevat dels
convenis marcs interadministratius i de transferència de funcions o activitats a
d’altres administracions públiques, encomanes de gestió d’altres administracions
publiques per tractar-se de competència del ple.
12. Aprovar l’atorgament de subvencions nominatives i directes per raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari, així com l’acceptació de la justificació i
l’obligació d'abonar els imports atorgats.
13. La signatura de la documentació derivada dels acords de la Junta anirà signada pel
regidor responsable de la proposta aprovada.
C) Les atribucions que li atribueixin les lleis o li delegui el Ple.

https://bop.diba.cat

B

QUART. Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats, per al seu coneixement i
efectes.

Pàg. 3-30

9. Les competències en matèria de modificacions del pressupost atribuïdes a l’Alcaldia
que figuren a la base 10a de l’execució del pressupost.

CVE 2019032833

8. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

Data 3-10-2019

7. L’alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost ni els tres milions d’euros.
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6. L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu
valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions
d’euros.

A

5. Les concessions de béns immobles quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros.
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Decret d’Alcaldia núm. 3937/2019 de 17/06/2019; nomenament de tinents d’alcaldia
PRIMER. Nomenar tinents d'alcaldia d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia d’avui, els
regidors/ores membres de la Junta de Govern Local que a continuació es relacionen:
- 1r tinent d'alcaldia: Sr. Josep Arimany Manso

- 5è tinent d’alcaldia: Sr. Josep-Ramon Soldevila Garcia
Segon. En cas d’absència, vacant o malaltia de l’alcaldessa, les atribucions i competències
que reconeix la legislació vigent seran desenvolupades pels tinents d’alcaldia. A aquests
efectes, quan l’alcaldessa hagi d’absentar-se del terme municipal, establirà mitjançant
decret la durada de la seva absència, designant el/la tinent/a d’alcaldia que hagi d’assumir
les seves competències. De no conferir-se aquesta delegació expressament, l’alcaldessa serà
substituïda pel primer tinent d’alcaldia, i en el seu defecte, per qualsevol dels altres
tinents/tes d’alcaldia en l’ordre en què han estat nomenats, els quals n’hauran de donar
compte a la resta de la corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com a
alcalde/essa accidental més d’un d’ells.
Tercer. Comunicar aquest decret als tinents d’alcaldia afectats, fent-los constar que hauran
de mantenir informada l’alcaldessa de l’exercici de les seves atribucions com a alcalde/essa
accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades
per l’alcaldessa amb anterioritat, ni atorgar-ne de noves.
Quart. Publicar els nomenaments al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva
efectivitat des del dia següent a la data d’aquesta resolució.

B

Cinquè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui,
en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.

Data 3-10-2019

- 4t tinent d'alcaldia: Sr. Josep M. Roca Bigas

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- 3a tinenta d'alcaldia: Sra. Maria Fabiana Palmero

CVE 2019032833

Pàg. 4-30

- 2a tinenta d'alcaldia: Sra. Susagna Roura Pujols

https://bop.diba.cat

A

CINQUÈ. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es
convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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A

- Decret d'Alcaldia núm. 3955/2019 de 17/06/2019; estructura de l’organització i
administració municipal

PRIMERA: ÀREA D’ALCALDIA I DE SERVEIS A LES PERSONES, a la qual correspon la total
activitat relacionada amb:

Pàg. 5-30

Alcaldia
! Alcaldia
! Secretaria d’Alcaldia
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PRIMER: Estructurar l’organització i administració municipals en les següents àrees:

B

Benestar i Família
! Atenció a les famílies
! Gestió de les beques de menjador i dels ajuts socials

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Educació i joves
! Relacions amb les escoles públiques i concertades i, en general, amb qualsevol
centre educatiu de la ciutat
! Escoles bressol municipals, espai familiar municipal i llars d’infants concertades
! Consell escolar municipal i consells escolars dels centres educatius
! Projecte Educatiu de Ciutat
! Casals d’estiu municipals
! Escola de música i Conservatori
! Centre d’Arts escèniques la Farinera
! Institut del Teatre
! XESCVIC, escoles verdes
! Formació professional
! Programes col·lectius específics: PFI, Garantia Juvenil, 9 a Vic
! Projecte emprenedoria escoles
! Orientació formativa i laboral
! Absentisme escolar

Data 3-10-2019

CVE 2019032833

Comunicació i transparència
! Xarxes socials
! Web municipal
! Bústia ciutadana
! Transparència i dades obertes
! Memòria anual ajuntament
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A

Atenció a la gent gran i a les persones amb dependència
Servei d’atenció domiciliària
Centre de dia municipal
Alberg per a persones sense sostre
Habitatges d’emergència
Pobresa energètica
Servei de teleassistència
Centre obert per a infants, joves i famílies
Programes socials i comunitaris d’apoderament de les persones

https://bop.diba.cat

!
!
!
!
!
!
!
!
!

CVE 2019032833

Pàg. 6-30

Ciutadania, protecció civil i barris
! Suport a les entitats
! Mostra d’entitats
! Jornades sobre diversitat religiosa i cultural
! Dinamització i suport als barris
! Manteniment i conservació dels barris
! Activitats ciutat amb suport del cos de protecció civil
! Dinamitzadors/es de carrer

Data 3-10-2019

Igualtat
! Protocol lila
! Violència de gènere
! Servei Vicdones
! Programes de sensibilització col·lectiu LGTBI

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Convivència i seguretat
! Guàrdia Urbana
! Agents cívics
! Servei de mediació
! Consell de convivència i seguretat
Cooperació
! Cooperació al desenvolupament, aportació 0,7%
! Projectes socioeducatius als territoris
! Xarxa d’ONG

B

Esports
! Gestió dels equipaments esportius municipals
! Manteniment i dinamització de les pistes de barri
! Activitats esportives de ciutat
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SEGONA: ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT, a la qual
correspon la total activitat relacionada amb:

Pàg. 7-30

Universitat i ciutat del coneixement
! Universitat de Vic
! Campus salut
! Centre de robòtica de salut
! Projectes d’impuls del talent

https://bop.diba.cat

A

Salut pública
! Activitats de promoció de la salut
! Campanyes de sensibilització
! Gestió de la protecció de la salut pública: control equipaments municipals
! Xarxa de desfibril·ladors ciutat

Data 3-10-2019

CVE 2019032833

Promoció econòmica i ocupació
! Emprenedoria
! Teixit industrial
! Polígons
! Vivers d’empreses
! Espai VIT
! Creacció
! Tecnologia aplicada a la indústria
! Servei Local d’Ocupació
! Programes d’inserció col·lectius especials
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Fires i Mercats
! Activitats firals
! Mercats professionals
Comerç i mercats de marxants
! Promoció del comerç ciutat
! Gestió dels mercats de marxants
Turisme
! Oficina de Turisme
! Activitats de promoció turística
! Projecte Illa de la Pietat

B

Cultura
! Pla d’acció cultural
! Gestió d’equipaments culturals
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A

Cultura popular
Festa Major ciutat
Biblioteques
Atlàntida
Arxiu Municipal

TERCERA: ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, a la qual correspon la total activitat
relacionada amb:

CVE 2019032833

Pàg. 8-30

Urbanisme
! Planejament urbanístic
! Gestió urbanística
! Llicències urbanístiques
! Disciplina urbanística
! Obres públiques
! Pla d’accessibilitat ciutat

https://bop.diba.cat

!
!
!
!
!

Data 3-10-2019

Activitats i inspeccions sanitàries
! Llicències d’activitats
! Pla de verificació d’activitats
! Inspeccions sanitàries instal·lacions i activitats

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Mobilitat
! Pla de mobilitat ciutat
! Pla de seguretat
! Projectes de sensibilització
! Pla estratègic de la bicicleta
! Bus urbà
Projectes internacionals
! Projectes internacionals
! Participació jornades i congressos

B

Món Rural i Medi ambient
! Pla d’acció ambiental
! Activitats econòmiques rurals
! Sòl no edificable
! Serveis urbans al món rural
! Lleres i aigües fluvials
! Aigües residuals, abocadors i tractament de residus
! Estalvi energètic
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! Educació ambiental
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A

Habitatge
! Impulsvic
! Habitatge de protecció oficial
! Borsa de lloguer assequible
! Projecte de rehabilitació INVIC
! Mesa d’emergència
! Ajuts pel lloguer

Via pública
! Ocupació via pública per vendes de productes de temporada
! Propaganda a la via pública
! Rètols
! Ocupacions en general (terrasses, guals, entrades als edificis, etc.)
! Danys al mobiliari urbà
! Obres a la via pública
QUARTA: ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS GENERALS, a la qual correspon la total activitat
relacionada amb:

B

Economia
! Pressupost municipal
! Ordenances fiscals
! Contribucions especials i quotes urbanístiques
! Recaptació

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 3-10-2019

CVE 2019032833

Pàg. 9-30

Manteniment i serveis
! Subministrament d’aigua potable
! Neteja de via pública i recollida d’escombraries
! Deixalleria
! Serveis funeraris i cementiri
! Enllumenat públic
! Mercat municipal
! Instal·lació, reforma i manteniment de jardins, parcs públics i arbrat
! Brigada municipal
! Manteniment dels edificis escolars de caràcter públic
! Empreses de serveis mixtes
! Equipament, mobiliari i material d’edificis municipals i serveis
! Manteniment, neteja i conservació d’edificis i d’instal·lacions municipals
! Cavalcada de Reis
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! Subvencions
! Inventari de béns. Patrimoni

Pàg. 10-30

https://bop.diba.cat

A

Recursos Humans
! Règim general de funcionaris
! Règim de personal laboral
! Seguretat social del personal i previsió
! Seguretat i salut en el treball
! Relació amb els òrgans de representació del personal
! Condicions de treball i negociació
! Relació de llocs de treball
! Pla de formació

CVE 2019032833

Contractació
! Gestió contractes, licitacions, concessions

Data 3-10-2019

Oficines d’atenció ciutadana
! Cartera de serveis
! Cita prèvia
! Estadística i padró
! Oficina Municipal d’acollida

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Noves tecnologies i Administració electrònica
! Administració electrònica
! Accessibilitat Web municipal
! Aplicacions ciutat
! Tramitació electrònica
! Wifi ciutat
! Fibra òptica
Participació
! Processos participatius
! Consultes a la ciutadania
! Audiències públiques
! Consistori infantil

B

SEGON. Donar compte al Ple del contingut d’aquest decret.
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1.1. Delegació especial a favor de la regidora senyora Elisabet Franquesa Roca, dins de l’àrea
d’Alcaldia i de Serveis a les Persones, referida a les matèries següents:
a) Matèries objecte de delegació:
EDUCACIÓ I JOVES
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.
c) Condicions del seu exercici:
Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
1.2. Delegació especial a favor de la regidora senyora Núria Homs Molist, dins de l’àrea
d’Alcaldia i de Serveis a les persones, a les persones referida a les matèries següents:
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Pàg. 11-30
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S’atorguen les següents delegacions especials:

Data 3-10-2019

Aquesta delegació genèrica inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries
pròpies d’aquesta àrea. Inclou també la direcció i la coordinació de tota l’àrea, sempre amb
les limitacions establertes en la legislació general de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. En tot cas, la delegació s’exerceix sota la
superior direcció i control de l’alcaldessa, com a titular de la competència, que podrà en tot
moment avocar i revocar aquesta delegació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Delegació genèrica a favor de la regidora senyora Elisabet Franquesa Roca, de la direcció i
coordinació relativa a les competències incloses en l’àmbit de l’àrea de la comissió
informativa d’Alcaldia i de Serveis a les Persones, excepte Secretaria general i Comunicació i
transparència, així com la direcció i supervisió de totes les delegacions especials del mateix
àmbit.

B

PRIMER.- Conferir les delegacions genèriques i les especials, en les matèries que s’esmenten
i amb les potestats i condicions del seu exercici que s’especifiquen a continuació:

A

- Decret d'Alcaldia núm. 3965/2019 de 17/06/2019; delegacions genèriques i específiques a
regidors.

Codi de verificació
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
0B201G314P2Q536J0N9J

a) Matèries objecte de delegació:

c) Condicions del seu exercici:
Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
1.3. Delegació especial a favor del 5è tinent d’alcaldia, senyor Josep-Ramon Soldevila Garcia,
dins de l’àrea d’Alcaldia i de Serveis a les persones, referida a les matèries següents:

CIUTADANIA, PROTECCIÓ CIVIL I BARRIS
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.
c) Condicions del seu exercici:
Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
1.4. Delegació especial a favor de la regidora senyora Núria Vergés Vilarrubia, dins de l’àrea
d’Alcaldia i de Serveis a les persones, referida a les matèries següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 3-10-2019

a) Matèries objecte de delegació:

Pàg. 12-30

Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

CVE 2019032833

b) Potestats que es deleguen:

https://bop.diba.cat

A

BENESTAR I FAMÍLIA

a) Matèries objecte de delegació:

B

IGUALTAT
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Codi de verificació
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
0B201G314P2Q536J0N9J

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
1.5. Delegació especial a favor de la regidora senyora Elisabet Franquesa Roca, dins de l’àrea
d’Alcaldia i de Serveis a les persones, referida a les matèries següents:

https://bop.diba.cat

c) Condicions del seu exercici:

Pàg. 13-30

Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

A

b) Potestats que es deleguen:

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

Data 3-10-2019

CVE 2019032833

a) Matèries objecte de delegació:

1.6. Delegació especial a favor del 5è tinent d’Alcaldia, senyor Josep-Ramon Soldevila Garcia,
dins de l’àrea d’Alcaldia i de Serveis a les persones, referida a les matèries següents:
a) Matèries objecte de delegació:
COOPERACIÓ
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
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B

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

c) Condicions del seu exercici:

Codi de verificació
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
0B201G314P2Q536J0N9J

Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

1.7. Delegació especial a favor del 4t tinent d’Alcaldia, senyor Josep M. Roca Bigas, dins de
l’àrea d’Alcaldia i de Serveis a les persones, referida a les matèries següents:

Pàg. 14-30

a) Matèries objecte de delegació:

https://bop.diba.cat

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

A

c) Condicions del seu exercici:

ESPORTS

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
1.8. Delegació especial a favor de la regidora senyora Núria Vergés Vilarrubia, dins de l’àrea
d’Alcaldia i de Serveis a les persones, referida a les matèries següents:
a) Matèries objecte de delegació:
SALUT PÚBLICA
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

B

c) Condicions del seu exercici:

Data 3-10-2019

c) Condicions del seu exercici:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

CVE 2019032833

b) Potestats que es deleguen:
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Codi de verificació
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
0B201G314P2Q536J0N9J

https://bop.diba.cat

Aquesta delegació genèrica inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries
pròpies d’aquesta àrea. Inclou també la direcció i la coordinació de tota l’àrea, sempre amb
les limitacions establertes en la legislació general de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. En tot cas, la delegació s’exerceix sota la
superior direcció i control de l’alcaldessa, com a titular de la competència, que podrà en tot
moment avocar i revocar aquesta delegació.

Pàg. 15-30

2. Delegació genèrica a favor de la 2a tinenta d’alcaldia, senyora Susagna Roura Pujols, de la
direcció i coordinació relativa a les competències incloses en l’àmbit de l’àrea de la comissió
informativa de Desenvolupament econòmic i Projecció de la ciutat, així com la direcció i
supervisió de totes les delegacions especials del mateix àmbit.

A

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2.1. Delegació especial a favor del 1r tinent d’alcaldia, senyor Josep Arimany Manso, dins de
l’àrea de Desenvolupament econòmic i Projecció de la ciutat, referida a les matèries
següents:

CVE 2019032833

S’atorguen les següents delegacions especials:

UNIVERSITAT I CIUTAT DEL CONEIXEMENT
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.
c) Condicions del seu exercici:
Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2.2. Delegació especial a favor de la regidora senyora Elisabet Piella Pons, dins de l’àrea de
Desenvolupament econòmic i Projecció de la ciutat, referida a les matèries següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 3-10-2019

a) Matèries objecte de delegació:

B

a) Matèries objecte de delegació:
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
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Codi de verificació
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
0B201G314P2Q536J0N9J

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

CVE 2019032833

2.3. Delegació especial a favor del 4t tinent d’alcaldia, senyor Josep M. Roca Bigas dins de
l’àrea de Desenvolupament econòmic i Projecció de la ciutat, referida a les matèries
següents:

https://bop.diba.cat

c) Condicions del seu exercici:

Pàg. 16-30

Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

A

b) Potestats que es deleguen:

a) Matèries objecte de delegació:
FIRES I MERCATS

c) Condicions del seu exercici:
Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2.4. Delegació especial a favor de la regidora senyora Elisabet Piella Pons, dins de l’àrea de
Desenvolupament econòmic i Projecció de la ciutat, referida a les matèries següents:
a) Matèries objecte de delegació:
COMERÇ I MERCAT DE MARXANTS

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

Data 3-10-2019

b) Potestats que es deleguen:

B

b) Potestats que es deleguen:
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Codi de verificació
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
0B201G314P2Q536J0N9J

TURISME
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.
c) Condicions del seu exercici:
Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2.6. Delegació especial a favor de la 2a tinenta d’Alcaldia, senyora Susagna Roura Pujols, dins
de l’àrea de Desenvolupament econòmic i Projecció de la ciutat, referida a les matèries
següents:
a) Matèries objecte de delegació:
CULTURA
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
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Pàg. 17-30
CVE 2019032833

a) Matèries objecte de delegació:

Data 3-10-2019

2.5. Delegació especial a favor de la 2a tinenta d’Alcaldia, senyora Susagna Roura Pujols, dins
de l’àrea de Desenvolupament econòmic i Projecció de la ciutat, referida a les matèries
següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

B

c) Condicions del seu exercici:

https://bop.diba.cat

A

Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

Codi de verificació
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
0B201G314P2Q536J0N9J

Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

3.1. Delegació especial a favor de la 3a tinenta d’alcaldia, senyora Maria Fabiana Palmero,
dins de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, referida a les matèries següents:
a) Matèries objecte de delegació:
URBANISME
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.
c) Condicions del seu exercici:
Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3.2. Delegació especial a favor de la 3a tinenta d’alcaldia, senyora Maria Fabiana Palmero,
dins de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, referida a les matèries següents:
CIF P0829900J - Oficina d’Atenció Ciutadana - carrer de la Ciutat, 1 i carrer del Virrei Avilés, 34 - 08500 Vic -tel. 938862100 - fax 938862921 - www.vic.cat
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https://bop.diba.cat
Pàg. 18-30
CVE 2019032833

S’atorguen les següents delegacions especials:

Data 3-10-2019

Aquesta delegació genèrica inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries
pròpies d’aquesta àrea. Inclou també la direcció i la coordinació de tota l’àrea, sempre amb
les limitacions establertes en la legislació general de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. En tot cas, la delegació s’exerceix sota la
superior direcció i control de l’alcaldessa, com a titular de la competència, que podrà en tot
moment avocar i revocar aquesta delegació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Delegació genèrica a favor de la 3a tinenta d’alcaldia, senyora Maria Fabiana Palmero, de
la direcció i coordinació relativa a les competències incloses en l’àmbit de l’àrea de la
comissió informativa de Territori i Sostenibilitat, així com la direcció i supervisió de totes les
delegacions especials del mateix àmbit.

B

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

A

c) Condicions del seu exercici:

Codi de verificació
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
0B201G314P2Q536J0N9J

a) Matèries objecte de delegació:

c) Condicions del seu exercici:
Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3.3. Delegació especial a favor de la 3a tinenta d’alcaldia, senyora Maria Fabiana Palmero,
dins de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, referida a les matèries següents:

MOBILITAT
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.
c) Condicions del seu exercici:
Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3.4. Delegació especial a favor de la 3a tinenta d’alcaldia, senyora Maria Fabiana Palmero,
dins de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, referida a les matèries següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 3-10-2019

a) Matèries objecte de delegació:

Pàg. 19-30

Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

CVE 2019032833

b) Potestats que es deleguen:

https://bop.diba.cat

A

ACTIVITATS I INSPECCIONS SANITÀRIES

a) Matèries objecte de delegació:

B

PROJECTES INTERNACIONALS
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Codi de verificació
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
0B201G314P2Q536J0N9J

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3.5. Delegació especial a favor del regidor, senyor Albert Castells Vilalta, dins de l’àrea de
Territori i Sostenibilitat, referida a les matèries següents:

https://bop.diba.cat

c) Condicions del seu exercici:

Pàg. 20-30

Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

A

b) Potestats que es deleguen:

MÓN RURAL I MEDI AMBIENT
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

Data 3-10-2019

CVE 2019032833

a) Matèries objecte de delegació:

3.6. Delegació especial a favor de la 2a tinenta d’alcaldia, senyora Susagna Roura Pujols, dins
de l’àrea de Territori i Sostenibilitat, referida a les matèries següents:
a) Matèries objecte de delegació:
HABITATGE
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
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B

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

c) Condicions del seu exercici:

Codi de verificació
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
0B201G314P2Q536J0N9J

Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

3.7. Delegació especial a favor del regidor, senyor Albert Castells Vilalta, dins de l’àrea de
Territori i Sostenibilitat, referida a les matèries següents:

Pàg. 21-30

a) Matèries objecte de delegació:

https://bop.diba.cat

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

A

c) Condicions del seu exercici:

MANTENIMENT I SERVEIS

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
3.8. Delegació especial a favor del regidor, senyor Albert Castells Vilalta, dins de l’àrea de
Territori i Sostenibilitat, referida a les matèries següents:
a) Matèries objecte de delegació:
VIA PÚBLICA
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

B

c) Condicions del seu exercici:

Data 3-10-2019

c) Condicions del seu exercici:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

CVE 2019032833

b) Potestats que es deleguen:
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Aquesta delegació genèrica inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries
pròpies d’aquesta àrea. Inclou també la direcció i la coordinació de tota l’àrea, sempre amb
les limitacions establertes en la legislació general de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. En tot cas, la delegació s’exerceix sota la
superior direcció i control de l’alcaldessa, com a titular de la competència, que podrà en tot
moment avocar i revocar aquesta delegació.

Pàg. 22-30

4. Delegació genèrica a favor de la regidora senyora Núria Homs Molist, de la direcció i
coordinació relativa a les competències incloses en l’àmbit de l’àrea de la comissió
informativa d’Economia i Serveis Generals, així com la direcció i supervisió de totes les
delegacions especials del mateix àmbit.

A

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4.1. Delegació especial a favor de la regidora senyora Núria Homs Molist, dins de l’àrea
d’Economia i Serveis Generals, referida a les matèries següents:

ECONOMIA
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.
Aprovar les autoritzacions, disposicions i reconeixement d’obligacions de les despeses
carregades en compte bancari de forma domiciliada de préstecs, comissions bancàries,
despeses del Via T, i l’ordenació de pagaments, incloent la devolució d’ingressos.
Aprovar les compensacions de deutes tributaris, amb obligacions reconegudes.
Sol·licitar subvencions i ajuts d’entitats públiques de tipus econòmic, material o tècnic sobre
matèries de l’àmbit de la regidoria, sempre i quan la normativa específica de la subvenció no
determini que la sol·licitud serà competència del Ple municipal.

B

c) Condicions del seu exercici:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 3-10-2019

a) Matèries objecte de delegació:

CVE 2019032833

S’atorguen les següents delegacions especials:

CIF P0829900J - Oficina d’Atenció Ciutadana - carrer de la Ciutat, 1 i carrer del Virrei Avilés, 34 - 08500 Vic -tel. 938862100 - fax 938862921 - www.vic.cat

22

Codi de verificació
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
²0B201G314P2Q536J0N9J-»
0B201G314P2Q536J0N9J

4.2. Delegació especial a favor de la regidora senyora Núria Homs Molist, dins de l’àrea
d’Economia i Serveis Generals, referida a les matèries següents:

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4.3. Delegació especial a favor de la regidora senyora Núria Homs Molist, dins de l’àrea
d’Economia i Serveis Generals, referida a les matèries següents:
a) Matèries objecte de delegació:
CONTRACTACIÓ
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.
c) Condicions del seu exercici:
Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4.4. Delegació especial a favor de la regidora senyora Núria Homs Molist, dins de l’àrea
d’Economia i Serveis Generals, referida a les matèries següents:
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c) Condicions del seu exercici:

Data 3-10-2019

Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b) Potestats que es deleguen:

B

RECURSOS HUMANS

Pàg. 23-30

https://bop.diba.cat

a) Matèries objecte de delegació:

A

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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a) Matèries objecte de delegació:

c) Condicions del seu exercici:
Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4.5. Delegació especial a favor de la regidora senyora Núria Homs Molist, dins de l’àrea
d’Economia i Serveis Generals, referida a les matèries següents:

NOVES TECNOLOGIES I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
b) Potestats que es deleguen:
Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.
c) Condicions del seu exercici:
Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4.6. Delegació especial a favor del 5è tinent d’alcaldia, senyor Josep-Ramon Soldevila Garcia,
dins de l’àrea d’Economia i Serveis Generals, referida a les matèries següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 3-10-2019

a) Matèries objecte de delegació:

Pàg. 24-30

Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

CVE 2019032833

b) Potestats que es deleguen:

https://bop.diba.cat

A

OFICINES D’ATENCIÓ CIUTADANA

a) Matèries objecte de delegació:

B

PARTICIPACIÓ
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SEGON.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits
d’aquesta resolució, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre
òrgan o regidor, i s’haurà de mantenir informada l’alcaldessa de l’exercici de la delegació.
Totes les resolucions que s’adoptin en virtut de les delegacions anteriors indicaran
expressament aquesta circumstància, que també es farà constar en les corresponents
notificacions. Aquestes resolucions es consideraran dictades, en tot cas, per l’òrgan
delegant.

https://bop.diba.cat

Aquesta delegació s’exercirà sempre amb les limitacions establertes en la legislació general
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Pàg. 25-30

c) Condicions del seu exercici:

CVE 2019032833

Totes les competències de gestió i proposta de resolució en les matèries atribuïdes a
l’Alcaldia per la legislació vigent en les matèries esmentades que són legalment delegables.
Aquesta delegació inclou l’adopció dels actes i resolucions relatives a les matèries pròpies
d’aquestes matèries.

A

b) Potestats que es deleguen:

TERCER.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data de
notificació d’aquesta resolució als regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sense
perjudici de la potestat d’avocació de l’alcaldessa.

B

QUART.- Notificar aquesta resolució a les regidores i regidors afectats, entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de tres dies hàbils
comptats des de la seva notificació no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impedient dels regidors delegats,
l’Alcaldia assumirà directament i automàtica les competències delegades, entenent-se a
aquests efectes exercitada la potestat d’avocació, sense necessitat d’una nova resolució
expressa en aquest sentit. Igualment l’Alcaldia exercirà les competències directament en
qualsevol moment, entenent-se també a aquests efectes exercitada la potestat d’avocació,
sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit. A tal efecte n’hi ha prou
amb l’actuació real i efectiva del titular de l’Alcaldia, amb aquesta finalitat.

Data 3-10-2019

Les competències delegades no podran ser, a la vegada, objecte de delegació.
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SEGON. Nomenar vicepresidenta de l'esmentat organisme autònom, la regidora senyora Bet
Piella Pons, que vetllarà de manera especial pels assumptes referents a la promoció
econòmica de la ciutat i substituirà el president en cas d’absència, vacant, malaltia o
qualsevol altre impediment.
TERCER. Només en cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels
regidors a qui es delega la presidència i la vicepresidència, l’alcaldessa, com a titular per raó
del càrrec, assumirà directament i automàtica la presidència, entenent-se a aquests efectes
exercitada la potestat de l'avocació en base a aquest decret, sense necessitat d'un nou
decret exprés en aquest sentit.
Igualment, l’alcaldessa exercirà la presidència directament en qualsevol moment, entenentse també, a aquests efectes, exercitada la potestat de l'avocació en base a aquest decret,
sense necessitat d'un nou decret exprés en aquest sentit. A tal efecte n'hi ha prou amb
l'actuació real i efectiva del titular de l'Alcaldia amb aquesta finalitat.
QUART. Aquesta delegació tindrà efectes des del dia següent a la data d'aquest decret,
entenent-se acceptades les funcions delegades si en el termini de tres dies hàbils comptats
des de la seva notificació no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.

https://bop.diba.cat
Pàg. 26-30

B

CINQUÈ. Comunicar aquest decret als regidors afectats pel seu coneixement i efectes, fentlos constar que hauran de mantenir informada l’alcaldessa de les funcions i gestions
realitzades en l'exercici dels esmentats càrrecs, no sent susceptible de nova delegació a
favor de tercera persona.

CVE 2019032833

PRIMER. Delegar la presidència de l'esmentat organisme autònom de caràcter administratiu
a favor del regidor senyor Josep M. Roca Bigas, el qual podrà, en ús de l'esmentada
delegació, exercir les competències que les lleis i els estatuts de l'organisme autònom
atorguen a la seva presidència.

Data 3-10-2019

- Decret d'Alcaldia núm. 4177/2019 de 28/06/2019; nomenament de president i
vicepresidenta de l’OFIM

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

SISÈ.- Aquest decret deixa sense efectes el decret 3961/2019 d’aquesta mateixa data per un
error d’omissió en el seu text.

A

CINQUÈ.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es
convoqui, i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província en compliment del que
disposa l’article 44.2 del text legal abans esmentat.
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VUITÈ. Aquest decret deixa sense vigència el DEC/3954/2019 de data 17/06/2019 per raons
organitzatives.

Segon. Aquest acte administratiu es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici
de la seva efectivitat a comptar des del dia següent a la data de l'aprovació de l'acord.

- Acord núm. 11 del Ple municipal de 20/06/2019; dedicacions, retribucions i indemnitzacions
de membres de l'Ajuntament
Primer. Determinar que s’exerciran en règim de dedicació parcial i exclusiva i, per tant, amb
dret a retribució, els càrrecs següents:
Regidor/a
Dedicació parcial

Percentatge Nº
de Salari
brut
dedicació
pagues
anual
90%
14
41.976,00 €

B

Elisabet Franquesa

Data 3-10-2019

1. L’exercici d'accions administratives i judicials i la defensa en els procediments incoats
contra l'Ajuntament.
2. L'autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de l'Ajuntament
per a un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic, així com la
resolució motivada sobre el reconeixement de la compatibilitat o declaració
d’incompatibilitat de l'esmentat personal per a l'exercici d'activitats professionals,
laborals, mercantils o industrials, fora de les administracions públiques, a què es
refereixen els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
3. La sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions en el cas que el compromís que se’n
derivi per a la Corporació tingui la necessària consignació pressupostària.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primer. Delegar en l’Alcaldia les competències següents:

CVE 2019032833

Pàg. 27-30

- Acord núm. 8 del Ple municipal de 20/06/2019; delegació d’atribucions del Ple a l’Alcaldia

https://bop.diba.cat

SETÈ. Donar compte d'aquest decret al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió que es
convoqui, i notificar el seu contingut a l'esmentat organisme autònom.

A

SISÈ. Publicar aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que
estableix l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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Susagna Roura
Fabiana Palmero
Núria Homs
Titi Roca
Bet Piella
Josep Ramon Soldevila
Núria Vergés

Dedicació parcial
Dedicació parcial
Dedicació exclusiva
Dedicació parcial
Dedicació exclusiva
Dedicació parcial
Dedicació parcial

80%
80%
100%
80%
100%
90%
50%

12
12
14
14
14
14
12

37.312,00 €
37.312,00 €
46.640,00 €
37.312,00 €
46.640,00 €
41.976,00 €
23.320,00 €

https://bop.diba.cat

37.312,00 €

Els percentatges de dedicació són considerats mínims i es refereixen a una jornada setmanal
de 37,5 hores.
Les retribucions dels regidors amb dedicació es cobraran des del dia següent a la
corresponent delegació.
Les persones designades seran donades d’alta en el règim general de la Seguretat Social
assumint l’Ajuntament el pagament de la quota empresarial que correspongui.
Les retribucions assignades s’incrementaran anualment amb el mateix percentatge que
s’incrementin les retribucions del personal funcionari, de conformitat amb la Llei de
pressupostos generals de l’Estat.
Els règims de dedicació exclusiva i parcial comporta per a cadascuna de les persones
compreses en la seva aplicació, l’alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint
la Corporació el pagament de les quotes empresarials. Així mateix comportarà la
incompatibilitat de percepció de les retribucions amb qualsevol altra inclosa dins el règim
d’incompatibilitat marcat per la legislació vigent.
Els càrrecs electes amb dedicació assignada, sigui exclusiva o parcial, també tindran dret a
percebre la part proporcional de les vacances no gaudides a l’expiració del mandat, o quan
es produeixi la finalització de la seva dedicació per qualsevol altre motiu legal o dimissió.
També tindran dret a percebre el cent per cent de la prestació d’incapacitat temporal.
Segon. Els membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial
percebran assistències que inclouen possibles despeses d’aparcament, per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de les quals formin part, en les
quanties següents:
Càrrec

Euros per assistència

B

Òrgan

Pàg. 28-30

12

CVE 2019032833

80%

Data 3-10-2019

Dedicació parcial

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Albert Castells

A

0B201G314P2Q536J0N9J
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180,20 €
128,37 €

Comissions informatives

Alcalde/essa
Regidors/es

180,20 €
128,37 €

Junta de Portaveus

Alcalde/essa
Regidors/es

180,20 €
128,37 €

https://bop.diba.cat

Alcalde/essa
Regidors/es

Tercer. Tots els membres de la corporació percebran indemnitzacions per les despeses
especials ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general en
les administracions públiques i les normes que puguin quedar fixades en les Bases
d’execució del pressupost.
Quart. De conformitat amb l’article 73 de la Llei 7/1985, s’assigna a cada un dels grups
polítics la següent dotació econòmica mensual:
Per cada grup polític:
Per cada regidor:

251,75 €/mes
100,70 €/mes

Cinquè. Supeditar aquest acord a l’habilitació dels crèdits corresponents en el pressupost del
present exercici, amb la finalitat de poder fer efectives les retribucions assignades en el
present acord.
Sisè. El contingut dels anteriors acords es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província i es fixarà el tauler d’anuncis de la Corporació.

- Acord núm. 12 del Ple municipal de 29/07/2019; modificar la dedicació del regidor senyor
Albert Castells
Primer. Modificar l’acord adoptat en la sessió del Ple de 20 de juny de 2019 pel que fa al
regidor senyor Albert Castells Vilalta, en els termes següents:

Albert Castells Vilalta

Percentatge
dedicació
Dedicació parcial 76%

núm. de
Salari brut anual
pagues
12

35.446,00 €

B

Regidor

Pàg. 29-30

Junta de Govern

CVE 2019032833

385,15 €
256,78 €

Data 3-10-2019

Alcalde/essa i portaveus
Regidors/es

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Ple

A
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Tercer. El contingut d’aquest acord es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
F_TABLON_RETIRADA

Pàg. 30-30

F_FIRMA_2

https://bop.diba.cat

Segon. Supeditar aquest acord a l’habilitació dels crèdits corresponents en el pressupost del
present exercici, amb la finalitat de poder fer efectives les retribucions assignades en el
present acord.

A

Aquesta modificació tindrà efectes a partir del dia següent a la seva aprovació, quedant la
resta de l’acord en els termes adoptats pel Ple del dia 20 de juny de 2019.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 3-10-2019

CVE 2019032833

Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
25-09-2019 12:32
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