Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

1. Delegar novament a la Junta de Govern Local les competències delegades al seu
moment a l’ inici de la legislatura, les quals són les següents:
o

L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no atribuïts expressament al Plenari, així com la dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

o

Atorgament de llicències urbanístiques d’obres majors.

o

Atorgament de llicències d’obres a la via pública no atribuïda al regidor de
l’àrea.

o

Aprovació de projectes d’obres quina competència no correspongui al plenari,
ni al regidor de l’àrea.

o

Declaració de ruïna.

o

Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.

o

Atorgament de les llicències d’activitats no delegades a la regidoria competent.

o

Aprovació de plans directrius quina competència no correspongui al plenari.

o

Aprovació de convenis de col·laboració amb institucions i administracions
públiques i privades.

o

Resolució dels expedients sancionadors en matèria de residus, activitats, així
coms expedients sancionadors derivats de la disciplina urbanística, tret de les
mesures cautelars, que estan delegades al regidor de l’àrea.
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Resolució

Data 21-7-2020

Decret d’alcaldia número 1073, de 6 de juliol de 2020.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Es fa públic que l’alcaldessa ha dictat el decret relatiu al reintegrament de les delegacions a
la Junta de Govern un cop finalitzat l’estat d’alarma, a la seva part resolutòria diu el
següent:

B

Assumpte: Publicació relativa al reintegrament de les delegacions a la Junta de Govern
Local.

https://bop.diba.cat

A

EDICTE

Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

Acord

1. Acceptar novament les competències delegades al seu moment a l’ inici de la
legislatura, les quals són les següents:
o

L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no atribuïts expressament al Plenari, així com la dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

o

Atorgament de llicències urbanístiques d’obres majors.

o

Atorgament de llicències d’obres a la via pública no atribuïda al regidor de
l’àrea.

o

Aprovació de projectes d’obres quina competència no correspongui al plenari,
ni al regidor de l’àrea.

o

Declaració de ruïna.

o

Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.

o

Atorgament de les llicències d’activitats no delegades a la regidoria competent.

o

Aprovació de plans directrius quina competència no correspongui al plenari.

o

Aprovació de convenis de col·laboració amb institucions i administracions
públiques i privades.

o

Resolució dels expedients sancionadors en matèria de residus, activitats, així
coms expedients sancionadors derivats de la disciplina urbanística, tret de les
mesures cautelars, que estan delegades al regidor de l’àrea.

o

Execució subsidiària en ordres d’execució, així com la imposició de multes
coercitives.
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Acord de Junta de Govern Local de 9 de juliol de 2020 d’acceptació de delegacions a
la Junta de Govern Local, per part de l’alcaldia.

Data 21-7-2020

3. Comunicar aquesta resolució als cap d’Àrea i a Comunicació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Notificar aquesta resolució al regidors que integren la Junta de Govern Local i
convocar-los a una sessió extraordinària per tal de que procedeixin a l’acceptació
d’aquestes competències delegades novament, moment en el qual aquesta resolució
prendrà executivitat.

A

Execució subsidiària en ordres d’execució, així com la imposició de multes
coercitives.

B

o

Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

L’alcaldessa,
Carola Llauró Sastre

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 21-7-2020

CVE 2020018872

Document signat electrònicament.

https://bop.diba.cat

Vilassar de Dalt, 10 de juliol de 2020

Pàg. 3-3

3. Comunicar aquesta resolució als cap d’Àrea i a Comunicació i publicar-ho al
Butlletí Oficial de la província per a general coneixement.

A

2. Acordar, que des de aquest moment, en el qual s’ha procedit a l’acceptació
d’aquestes competències delegades, aquesta delegació és immediatament executiva.
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