HE RESOLT:
Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia d’avui, els
Regidors que seguidament es relacionen:
Primer Tinent d’alcalde: Sr. Oriol Usart i Sánchez
Segon Tinent d’alcalde: Sr. Ramon Roig i Solé
Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. Alexis Sáez i Monleón
Els nomenaments podran ser revocats i avocats per l’alcaldia en qualsevol moment.
Segon.- Establir l’ordre de substitució automàtica en les funcions reservades a l’alcaldia en
els supòsits d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti el seu exercici d’acord amb
l’ordre de designa que es conté a l’apartat dispositiu anterior. El mateix ordre s’aplicarà en
el cas de substitució per vacant en el càrrec d’alcalde en tant no prengui possessió el
regidor designat pel Ple per tal de desenvolupar el càrrec.
A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan hagi d’absentar-se del Terme Municipal,
establirà mitjançat Decret la durada de la seva absència designant al Tinent d’Alcalde que
hagi d’assumir l’exercici de les competències atribuïdes a l’alcaldia. En el cas de que no fos
possible conferir aquesta delegació expressa s’aplicarà el règim de substitució automàtica
definit a l’apartat anterior. D’aquesta substitució se n’haurà de donar compte a la resta de
la Corporació sense que durant el mateix dia hi pugui haver més d’un tinent d’alcalde
exercint les funcions de l’alcaldia.
Tercer.- Comunicar aquesta Resolució als Tinent d’alcalde designats, fent constar que
hauran de mantenir informada a aquesta alcaldia de l’exercici de les atribucions de
l’alcaldia accidental, no podent durant aquest exercici, ni modificar les delegacions
efectuades ni atorgar-ne de noves.
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DECRET D’ALCALDIA 2019DECR000219 de data 01/07/2019:

Data 24-7-2019

NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De conformitat amb el que preveuen els articles 44, 46 i 52 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es fa públic que Decrets d’aquesta
Alcaldia de data 1 de juliol de 2019, s’han efectuat les següents designacions i delegacions
que a continuació es transcriuen en extracte:

A

ANUNCI

Cinquè.- Publicar aquesta Resolució, en extracte que comprendrà els aspectes dispositius
rellevants, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sens perjudici dels efectes del
nomenament que s’han d’entendre plens des d’aquesta mateixa data.”
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B

Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple Municipal en la sessió d’Organització que
s’ha de celebrar en el termini assenyalat per l’art. 38 del ROFRJEL.

CONSTITUCIÓ, MEMBRES, I RÈGIM DE SESSIONS I COMPETÈNCIES DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL
DECRET D’ALCALDIA 2019DECR000220 de data 01/07/2019:

Per tal d’articular una major participació dels regidors que no formen part de la junta de
govern es designen com a membres oïdors (sense vot) als regidors següents:
Sra. Montserrat García i Oliva
Sra. Montserrat Sayós i Muntal
Sra. M. Mercè Mauri i Puig
Els nomenaments podran ser revocats i avocats per l’Alcaldia en qualsevol moment.
SEGON.- Establir el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local d’acord
amb el que disposa l’art. 112 3. Del ROFRJEL, amb una freqüència de cada quinze dies,
en dilluns a les 18:30 hores. Durant el mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries de
la Junta de Govern Local podent-se convocar totes les extraordinàries que facin falta.
En el cas de que el dia assenyalat per la celebració de la sessió de la Junta de Govern
Local fos festiu, caigués en vigília de festivitat o en l’inici d’un període d’absència d’activitat
administrativa, es podrà fixar, mitjançant Decret, el dia de celebració de la propera sessió
ordinària. Aquesta sessió podrà recaure excepcionalment en un dia que no sigui dilluns. A
partir d’aquesta data se seguirà el règim normal d’acord amb el que s’ha disposat al
paràgraf anterior.
L’horari ara fixat podrà ser modificat, de manera excepcional, per l’alcalde president quan
les circumstàncies ho aconsellin.
TERCER.- Assignar a la Junta de Govern Local les següents funcions:
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1.- Sr. Oriol Usart i Sánchez
2.- Sr. Ramon Roig i Solé
3.- Sr. Alexis Sáez i Monleón
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Membres de ple dret amb plenes atribucions (veu i vot)

Data 24-7-2019

PRIMER.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Balenyà als
regidors següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

HE RESOLT:
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A

“...

2.- Les competències que aquesta Alcaldia de forma expressa li delega i que
s’esmenten tot seguit:
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B

1.- L’assistència permanent a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

A) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions dins els límits reconeguts com a
competència de l’alcalde i sempre que superin els 600 euros.

QUART.- Publicar aquesta resolució en extracte dels seus aspectes dispositius essencials,
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense perjudici de la seva efectivitat des del
dia següent al d’aquesta data d’acord amb el que disposen els arts 23.1 de la Llei de bases
de Règim Local i 44.2 i 52.4 del ROFRJEL.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple Municipal en la sessió d’Organització
que s’ha de celebrar en el termini assenyalat per l’art. 38 del ROFRJEL.”
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Totes aquestes facultats delegades podran ser revocades i avocades de forma puntual o
genèrica per l’alcaldia sempre que les circumstàncies particulars o generals ho aconsellin.

B

dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros,
incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys,
sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
C) L’aprovació de projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.
D) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost ni dels tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni que no
superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
 La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost.
 La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació
dels quals no sigui prevista al pressupost.
E) L’atorgament de llicències i autoritzacions amb les següents excepcions:
a) Aquelles que la llei sectorial atribueixin expressament al Ple,
b) Les següents, a atorgar per decret d’Alcaldia:
- Atorgament de llicències d’obres que d’acord amb l’Ordenança reguladora de la
intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl sigui qualificades com
a llicències d’obres amb responsabilitat exclusiva del/la sol·licitant.
- Atorgament de llicències d’obres que d’acord amb l’Ordenança reguladora de la
intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl siguin qualificades
com a llicència d’obres amb responsabilitat tècnica.
- Acords de devolució de fiances vinculats a les llicències d’obres indicades en els
punts anteriors.
- Atorgament d’autoritzacions d’ocupació de la via pública amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues que no estiguin vinculades a llicències d’obres que
requereixen projecte tècnic d’acord amb l’Ordenança reguladora de la intervenció
administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl.
- Atorgament d’autoritzacions d’ocupació de la via pública amb taules i cadires.
- Atorgament d’autoritzacions d’ocupació de la via pública per instal·lar parades al
mercat.
F) L’ordenació de la publicació, execució i compliment dels acords de l’ajuntament.
G) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament general no
expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels
projectes d’urbanització.

A

B) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10%

DETERMINACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL, DELEGACIONS ESPECÍFIQUES DE
L’ALCALDIA A REGIDORS DELEGATS
DECRET D’ALCALDIA 2019DECR000221 de data 01/07/2019:

A

“...

SEGON.- Efectuar a favor dels membres de la Corporació que a continuació es relacionen,
una delegació general d’atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives
regidories i serveis, d’acord amb la distribució següent, i sense facultats resolutòries:
Regidoria de governació: Carles Valls i Arnó
Regidoria d’hisenda: Ramon Roig i Solé
Regidoria de comunicació: Carles Valls i Arnó
Regidoria de noves tecnologies: Ramon Roig i Solé
Regidoria d’urbanisme i obres: Carles Valls i Arnó
Regidoria d’habitatge: Carles Valls i Arnó
Regidoria de manteniment i serveis: Alexis Sáez i Monleón
Regidoria de medi ambient i pagesia: Carles Valls i Arnó
Regidoria d’educació i ensenyament: Oriol Usart i Sánchez
Regidoria de cultura: Oriol Usart i Sánchez
Regidoria de salut: Carles Valls i Arnó
Regidoria de consum i comerç: Montserrat García i Oliva
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Regidoria de governació
Regidoria d’hisenda
Regidoria de comunicació
Regidoria de noves tecnologies
Regidoria d’urbanisme i obres
Regidoria d’habitatge
Regidoria de manteniment i serveis
Regidoria de medi ambient i pagesia
Regidoria d’educació i ensenyament
Regidoria de cultura
Regidoria de salut
Regidoria de consum i comerç
Regidoria de benestar social
Regidoria d’igualtat
Regidoria de promoció econòmica i activitats
Regidoria d’esports i lleure
Regidoria de joventut
Regidoria de festes i fires
Regidoria d’entitats
Regidoria de gent gran
Regidoria de participació ciutadana
Regidoria de revisió de la normativa de planejament urbanístic

B

PRIMER.- Establir les següents regidories en exercici de la potestat d’auto organització i de
direcció dels serveis municipals que la Llei m’atribueix:
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HE RESOLT:

TERCER.- Declarar el ple efecte de les delegacions conferides des del dia següent a la
notificació d’aquest Decret als Regidors afectats acomplint el que disposa l’art. 44 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals aprovat per R.D.
2568/1986 de 28 de novembre. Les delegacions tindran efecte indefinit, sense perjudici de
la potestat d’avocació de l’alcaldia.
QUART.- Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, entenent-se la seva acceptació
de les competències delegades de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores
següents, no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
CINQUÈ.- Donar compte al Ple d’aquesta Resolució en la primera sessió que celebri i
publicar l’extracte del extrems resolutòries de la mateixa al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el Butlletí municipal en compliment del que disposa l’art. 44. 2 del
ROFRJEL i l’art. 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.”

Balenyà, 18 de juliol de 2019

A
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L’alcalde,
Carles Valls i Arnó
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En tot cas aquesta Alcaldia podrà revocar o avocar en qualsevol moment el coneixement i
resolució de les atribucions delegades així com rellevar de la direcció de les àrees o
serveis que s’han atribuït a cada membre de l’equip de govern municipal.

Data 24-7-2019

La delegació general a favor de cada regidor comporta la facultat de direcció i gestió del
servei corresponent, així com la impulsió de tots els tràmits que pertoquen a cada àrea o
servei atribuïts, elevant, si és el cas, proposta de resolució als òrgans de govern municipal
per a la seva adopció, sens perjudici que altres regidors puguin col·laborar en les tasques
del regidor/a delegat/da.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Regidoria de benestar social: M. Mercè Mauri i Puig
Regidoria d’igualtat: Montserrat Sayós i Muntal
Regidoria de promoció econòmica i activitats: Montserrat Sayós i Muntal
Regidoria d’esports i lleure: Montserrat García i Oliva
Regidoria de joventut: Alexis Sáez i Monleón
Regidoria de festes i fires: Alexis Sáez i Monleón
Regidoria d’entitats: Montserrat Sayós i Muntal
Regidoria de gent gran: M. Mercè Mauri i Puig
Regidoria de participació ciutadana: Ramon Roig i Solé
Regidoria de revisió de la normativa de planejament urbanístic: Oriol Usart i
Sánchez
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