DECRET 2015001908
Unitat:
Alcaldia-Presidència
Ref. Exp.:
SQSCR2015/000002
Descripció:
Nomenament de les persones membres de la Junta de Govern Local,
així com de les delegacions de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local

En ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia Presidència pels articles 21 i 23 de la Llei
de bases de règim local 7/85, de 2 d’abril; els articles 53.3, 54, 55 i 56 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 26
d’abril, i dins de l’actuació per a la configuració del cartipàs municipal amb motiu de la
constitució de la nova corporació municipal efectuada el dia 13 de juny de 2015,
RESOLC:
Primer. Designar les persones membres de la Junta de Govern que, com a òrgan
corporatiu d’assistència preceptiva de l’Ajuntament, de conformitat amb allò que estipula
l’article 20.1.b) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, de bases de règim local, estarà presidida
per l’alcaldessa i integrada per quatre regidors regidores, que són els següents:
Elisabeth Oliveras Jorba
Marta Baldrich Caselles
Maria Domingo Soler
Albert Falgueras Cuatrecasas
Francesc Fernández Lugo
La Junta de Govern tindrà les funcions d’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves
atribucions, així com totes les competències que expressament li delegui el Ple o
l’Alcaldia.
Podran assistir a les sessions de la Junta de Govern com a observadors i/o informadors
tots els regidors i regidores que tinguin responsabilitats de govern.
Segon. Delegar a la Junta de Govern les atribucions competencials de l’Alcaldia
següents:
1) Aprovar plans d’actuació municipal
2) Aprovar l’oferta d’ocupació pública i aprovar les bases de les proves per a la
selecció del personal i per al concurs de provisió de llocs de treball
3) La distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes ni
periòdiques
4) Aprovació de les bases reguladores de les concessions de subvencions i la
seva adjudicació
5) Acceptació de les subvencions atorgades pels diferents ens públics
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6) La resolució de procediments sobre llicències urbanístiques d’obres majors,
mediambientals i llicències d’activitats sotmeses al règim de llicència municipal
previstes a l’article 4 tipus 2 de l’Ordenança municipal reguladora de l’obertura
d’establiments i control d’activitats, serveis i instal·lacions
7) Aprovació inicial dels instruments de planejament, de desenvolupament del
planejament general, així com l’aprovació inicial i definitiva dels instruments de
gestió urbanística i dels projectes d’urbanització
8) Aprovació de les actes de recepció de les obres d’urbanització
9) Aprovació de projectes d’obres i serveis quan siguin de la seva competència
10) Realització d’actes propis en matèria de contractació en aquells contractes
d’import superior a 200.001 euros en contractes d’obres, i 60.001 euros en la
resta de contractes ( IVA inclòs). El requeriment previ a l’adjudicació es farà
des de la Unitat de contractació, i el signarà la secretària de la Corporació
11) Aprovació de convenis quan siguin competència d’Alcaldia
12) Els actes que finalitzin els procediments de responsabilitat patrimonial
13) Els acords sobre normalització dels formats dels procediments administratius
municipals
14) Les alienacions de patrimoni que no facin referència a sobrants de via pública
o efectes que han esdevingut ineptes pel seu servei i únicament presenten un
valor residual, i dins els límits fixats pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic
Tercer. Notificar aquest Decret als tinents i tinentes d’Alcaldia esmentats.
Quart. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que
es faci i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva efectivitat
des de l’endemà de la data d’aquest Decret.
Sant Quirze del Vallès, 29 de juny de 2015
Ho disposo,
L'alcaldessa,

En dono fe,
La secretària,

Elisabeth Oliveras i Jorba

Helena Muñoz Amorós
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