- La Presidència de la Comissió Executiva i de la Comissió Especial de Comptes del
Consorci.
- L’aprovació i signatura dels protocols i els convenis quan el seu import no sobrepassi el
10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni la durada superi els quatre anys.
- Comparèixer sense necessitat de poder previ davant tota classe d’autoritats, tribunals
i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot tipus de persones
públiques o privades, físiques o jurídiques, a efectes judicials, administratius i
representatius.
- Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar les
despeses dins dels límits de la seva competència.
- Aprovar la liquidació del pressupost.
- Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovades
per l’Assemblea General, aprovar les bases de les proves per a la selecció de
personal i pels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions
complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
- Acordar el nomenament i sancions de tot el personal, excepte la separació del servei
dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral.
- Atorgar les llicències, excepte les que les lleis sectorials atribueixin expressament a
d’altres òrgans.
- Incrementar les retribucions del personal conforme als pressupostos generals de
l’estat.
- Les competències que, en matèria de personal, s’atribueixen a la presidenta de l’ens
pel Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i per la resta de normativa que regula la matèria.
- L’autorització per a desplaçaments del personal a l’estranger.
- Les no atribuïdes expressament a altres òrgans.
La delegació de competències produirà efectes des de l’endemà de la data de la present
resolució. Aquesta delegació s’entén atorgada sense perjudici de l’acord de delegació per
part de la Comissió Executiva en la sessió de 20 de juliol de 2016 en matèria urbanística,
exclusivament pel que fa referència a la competència per tal d’aprovar informes relatius a
projectes, excloent l’àmbit del planejament urbanístic.
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“1. Delegar en la vicepresidenta executiva del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola, de conformitat amb l’article 15.3.h) dels Estatuts posat en relació amb els
articles 21 i 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
l’article 13 dels Estatuts de l’entitat, les següents competències atribuïdes a la presidenta:

Data 8-11-2017

L’Excma. Sra. presidenta del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, mitjançant
decret emès en data 15 de setembre de 2017, va resoldre el que en la seva part dispositiva es
reprodueix a continuació:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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A

Exp. 2015/133-AG

Així mateix, els actes dictats per l’òrgan delegat en l’exercici de les atribucions delegades
s’entenen dictats per l’òrgan delegant i han d’indicar expressament aquesta
circumstància.
5. Donar compte de la present resolució a l’Assemblea General del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola.”
La qual cosa es fa pública d’acord amb el disposat a l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Barcelona, 18 de setembre de 2017
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- La de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels actes o
disposicions emanats en virtut de la delegació.
- La de ser informada prèviament a l’adopció de decisions de transcendència.
- La d’exercir, en qualsevol moment, les competències delegades en la present
resolució.

Data 8-11-2017

4. La presidenta del Consorci, atès l’establert en els articles 115 i 116 del citat Reial
decret 2568/1986, conservarà les següents facultats en relació a les competències
delegades:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3. Notificar aquesta resolució a la vicepresidenta executiva del Consorci del Parc Natural
de la Serra de Collserola, la qual, de conformitat amb l’article 114 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, haurà d’acceptar la delegació de
competències, per bé que s’entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies
hàbils a comptar des de la notificació no fa manifestació expressa davant l’òrgan delegant
que no accepta la delegació.

A

2. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord
amb el disposat a l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
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