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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  DEL DIA  

14 DE JULIOL DE 2015 
 

Acta núm. 26 

 

Assistents: 
 
 NEUS LLOVERAS MASSANA 

JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
GLÒRIA GARCIA PRIETO 
ARIADNA LLORENS GARCIA 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
     
 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 
Assisteix a la mateixa reunió els Srs. GERARD FIGUERAS ALBÀ, JOAN 
MARTORELL MASÓ, JOAN GIRIBET DE SEBASTIAN, i la Sra. NÚRIA 
BLANES MELÉNDEZ (Comunicació) d’acord amb l’art. 113 del ROF. 
 
La reunió s’efectua en primera convocatòria. 

 
I després de llegir els expedients que l’integren i els dictàmens de les 
comissions respectives, s’adopten els acords següents: 

 
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL.  

 
1.  FE PÚBLICA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 7 DE JULIOL DE 2015. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents l’acta de la sessió ordinària de  dia 7 de 
juliol de 2015. 
 

2. FE PÚBLICA. DONAR COMPTE DE LES DELEGACIONS 
VIGENTS DE PLE A FAVOR DE LA JUNTA GOVERN LOCAL. 
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Es dóna compte de les competències del Ple delegades a favor de la Junta de 
Govern Local acordades en diferents sessions plenàries, i que són les 
següents: 
 
PLE 25-07-2011: 
 
AVOCACIÓ PARCIAL DE L’ACORD PLENARI DE 2 DE JULIOL DE 2007 PEL QUAL 
ES DELEGAVEN DETERMINADES ATRIBUCIONS EN LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
 
Atès que per acord plenari de 2 de juliol de 2007 es va acordar: 
             
“PRIMER. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions del Ple de 
l'Ajuntament: 
 
a)   L’exercici d'accions administratives i judicials, i la defensa de la Corporació en 

matèries de competència plenària. 
 
 b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 
 
 c)  La concertació d’operacions de crèdit, la quantia acumulada de les quals, entesa 

dintre de cada exercici econòmic, superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost –excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat 
de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents 
liquidats en l’exercici anterior-, de conformitat amb el que disposa la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

 
 d)  Les alienacions patrimonials, quan el seu valor superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost i, en tot cas, les permutes de béns immobles. 
 
 e)  L’acceptació de béns a títol gratuït. 
 
  f)  L’alienació de béns mobles no utilitzables. 
 
 g)  L’arrendament i cessió d’ús de béns patrimonials. 
 
 h)  La cessió, a precari, de l’ús de béns patrimonials.  
 
  i)  L’arrendament de béns particulars. 
 
  j)  La desestimació d’ofertes per a adquisició de béns immobles. 
 
 k)  L’alta, baixa, o qualsevol altre tipus d’alteració de béns a l’Inventari de béns de 

l’Ajuntament. 
 
  l)  La concessió de quitança i espera, quan el seu import sigui inferior al 5% dels 

recursos ordinaris del pressupost. 
 
m)  L’atorgament de medalles, condecoracions i distincions honorífiques. 
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 n)  En matèria de personal: la declaració de les situacions de compatibilitat o 
d’incompatibilitat del personal.  

 
 o)  En matèria de subvencions: la sol·licitud de subvencions a qualsevol administració o 

entitat i per a qualsevol destinació.  
 
 p)  En matèria de convenis relatius a qualsevol matèria, inclosos els fiscals, llevat que 

exigeixin quòrum especial, així com programes d’ocupació de qualsevol classe amb 
l’INEM i de contractació del personal que comporti la seva realització i 
desenvolupament, excepte els urbanístics. Tots aquests convenis s’hauran 
d’informar per la corresponent comissió informativa. 

 
SEGON. Sense perjudici que els efectes de la delegació es produeixin a partir de 
l'endemà de l’aprovació d’aquest acord, el present acord es publicarà en el BOP." 
 
Atès que les darreres Juntes de Portaveus s’ha acordat proposar l’avocació parcial de 
l’esmentat acord plenari en el sentit que el Ple recuperi les atribucions delegades a 
excepció de les dels apartats n), o) i p), si bé aquestes hauran de ser informades a la 
comissió informativa pel seu posterior Donar compte al ple. 
 
Atesos els articles 22, 23.2.b) del LBRL, art. 57 de la LMRLC, art. 51 del ROF i secció 
Sisena del ROM. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Avocar parcialment les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per 
acord plenari de 2-7-2007: 
 
 a) L’exercici d'accions administratives i judicials, i la defensa de la Corporació en 

matèries de competència plenària. 
 
 b)  La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 
 
 c)  La concertació d’operacions de crèdit, la quantia acumulada de les quals, entesa 

dintre de cada exercici econòmic, superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost –excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat 
de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents 
liquidats en l’exercici anterior-, de conformitat amb el que disposa la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

 
 d)  Les alienacions patrimonials, quan el seu valor superi el 10% dels recursos 

ordinaris del pressupost i, en tot cas, les permutes de béns immobles. 
 
 e)  L’acceptació de béns a títol gratuït. 
 
  f)  L’alienació de béns mobles no utilitzables. 
 
 g)  L’arrendament i cessió d’ús de béns patrimonials. 
 
 h)  La cessió, a precari, de l’ús de béns patrimonials.  
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  i) L’arrendament de béns particulars. 
 
  j) La desestimació d’ofertes per a adquisició de béns immobles. 
 
 k)  L’alta, baixa, o qualsevol altre tipus d’alteració de béns a l’Inventari de béns de 

l’Ajuntament. 
 
  l)  La concessió de quitança i espera, quan el seu import sigui inferior al 5% dels 

recursos ordinaris del pressupost. 
 
m)  L’atorgament de medalles, condecoracions i distincions honorífiques. 
 
SEGON. Les següents atribucions continuaran delegades a favor de la Junta de Govern 
Local, si bé s’haurà d’informar preceptivament a la Comissió Informativa i es donarà 
compte al Ple dels acords presos per la Junta de Govern Local: 
 
 n) En matèria de personal: la declaració de les situacions de compatibilitat o 

d’incompatibilitat del personal.  
 
 o) En matèria de subvencions: la sol·licitud de subvencions a qualsevol 

administració o entitat i per a qualsevol destinació.  
 
p) En matèria de convenis relatius a qualsevol matèria, inclosos els fiscals, 

llevat que exigeixin quòrum especial, així com programes d’ocupació de 
qualsevol classe amb l’INEM o Servei d’Ocupació de Catalunya, i de 
contractació del personal que comporti la seva realització i 
desenvolupament, excepte els urbanístics. Tots aquests convenis s’hauran 
d’informar per la corresponent comissió informativa. 

 
TERCER. El règim de delegació serà l’establert a l’art. 36 i secció sisena del ROM.  
 
QUART. Aquest acord es publicarà al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes de la 
corporació.” 
 
PLE 06-10-2014: 
 
DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL PER ALS CONTRACTES DE PISOS MUNICIPALS DE PROMOCIÓ 
PÚBLICA. 
 
Atesa la possibilitat establerta per la normativa de règim local, en el sentit que el Ple 
de l'Ajuntament pugui delegar determinades atribucions a l’Alcaldia i a la Junta de 
Govern Local, i que per motius de major operativitat en el funcionament del òrgans 
municipals, atesa la poca entitat que representen les cessions d’ús de béns 
patrimonials, es proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció del següent 

 
ACORD 
 
"De conformitat amb els articles 22, 23.2.b de la LBRL, art. 52.2.b de la LMRLC, 
articles 8, 35 i concordants del ROM, art. 51 del ROF i art. 73 del Decret 336/1988, de 
17 d’octubre, que aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, s'acorda: 
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PRIMER. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions del Ple de 
l'Ajuntament, quan vinguin referides als habitatges municipals de promoció pública: 
 

• L’arrendament i cessió d’ús de béns patrimonials. 

• La cessió, a precari, de l’ús de béns patrimonials.  
 
SEGON. El règim d’exercici de les competències delegades serà el previst a l’article 
35 del ROM, i la part de la sessió en què es tractin les atribucions delegades serà 
pública.  Es donarà compte al Ple dels acords presos en el seu exercici.   
 
TERCER. Sense perjudici que els efectes de la delegació es produeixin a partir de 
l'endemà de l’aprovació d’aquest acord, el present acord es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona." 

 
 
PLE 13-04-2015: 
 
“DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL SORTEIG DELS MEMBRES 
DE LES MESES ELECTORALS. 
 
Relació de fets 
 
I.- L’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
disposa que la formació de les meses electorals correspon als ajuntaments, sota la 
supervisió de les Juntes Electorals de Zona. En aquest precepte s’estableix que els 
presidents i vocals de cadascuna de les meses es designen per sorteig públic entre la 
totalitat de les persones incloses a la llista d’electors que reuneixin els requisits que 
estableix la Llei.  
 
II.- L’exercici d’aquesta potestat, segons té declarat reiterada jurisprudència de la 
Junta Electoral Central (JEC), correspon al Ple municipal, i de conformitat amb allò 
que estableix l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, pot delegar les seves 
atribucions en la Junta de Govern Local. En aquest sentit, acords de la JEC de 17 
d’abril de 1995 i de 6 de febrer de 2014 confirmen la competència del Ple, sens 
perjudici de la possibilitat de celebració del sorteig davant la Junta de Govern, en 
aplicació de la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre.  
 
Fonaments de dret 
 
I.- Arts. 26 i concordants de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general.  
 
II.- Arts. 22 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 
 
III.- Arts. 52 i concordants del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
IV.- Arts. 8, 35 i concordants del ROM i art. 51 i concordants del ROF.  
 
De conformitat amb això, aquest Ple de l’Ajuntament 
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ACORDA 
 
“PRIMER. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions del Ple de 
l'Ajuntament: 
 
· La realització del sorteig públic per a la designació dels presidents i vocals de les 
meses electorals, de conformitat amb allò que estableix l’article 26 de Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny (LOREG). 
 
SEGON. El règim d’exercici de les competències delegades serà el previst a l’article 35 
del ROM, i la part de la sessió en què es tractin les atribucions delegades serà pública.  
 
TERCER. Sense perjudici que els efectes de la delegació es produeixin a partir de 
l'endemà de l’aprovació d’aquest acord, el present acord es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona." 

 
3. FE PÚBLICA. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE DELEGACIÓ 

D’ALCALDIA ALS REGIDORS. 
 
Es dóna compte dels següents decrets: 
 
“DECRET D’ALCALDIA 
DELEGACIONS A FAVOR DE LA REGIDORA-DELEGADA D’INNOVACIÓ, 
RELACIONS AMB MANCOMUNITAT TEGAR I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I 
LA COMUNICACIÓ (TIC) 
 
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals 
algunes de les seves atribucions.   
 
Atès el Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, de 19 de juny de 2015, 
de nomenament dels/les presidents/es de les Àrees i de regidors delegats, que 
estableix de forma genèrica els àmbits i facultats delegades i remet a un decret 
posterior la concreció de les delegacions específiques dels diferents regidors. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir l’àmbit 
dels assumptes als qual fa referència la delegació i les facultats que es deleguen, així 
com les condicions específiques d’exercici de les mateixes. 
 
Fonaments de dret 
 
− Art. 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
− Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
− Art. 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals. 
− Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
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− Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Per tot això, 

 
R E S O L C : 
  
“Primer.  DISPOSAR que la delegació general de gestió i resolució efectuada en el 
Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, a favor de la quarta tinenta 
d’Alcaldia, Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA, comprèn, entre d’altres,  la direcció i 
gestió política, així com la signatura dels documents de tràmit o definitius que siguin 
necessaris per a l’exercici de la delegació en l’àmbit funcional de les regidories 
d’Innovació, relacions amb Mancomunitat TEGAR i Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació (TIC), i especialment les facultats que a continuació s’indiquen: 
 
AMB CARÀCTER GENÈRIC: 
 
a) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 

l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

b) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les propostes 
d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada.  

c) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions públiques, les 
institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització per raó de l’àmbit 
de la gestió delegada. 

d) La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgan municipals 
competents en relació amb els procediments, activitats i serveis assignats a la 
respectiva Àrea o Regidoria de Govern. 

e) La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les 
competències delegades a l’Alcaldia, que s’anomenaran “Decrets de la regidora-
delegada”, sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent, i que s’incorporaran al Llibre 
electrònic de Decrets dictats per delegació, si bé la resolució dels recursos que 
s’interposin en via administrativa contra aquests actes dictats en exercici de les 
facultats delegades serà competència de l’Alcaldia. 

f) La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions de 
la respectiva Àrea o Regidoria de Govern, per mitjà de signatura presencial i 
electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats, publicacions, anuncis, 
edictes, etc., sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent. 

g) L’aprovació dels expedients de contractació, llevat dels contractes d’obres, quan la 
seva quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la 
contractació menor en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

h) L’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades 
dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació amb les matèries 
assignades a les regidories corresponents. 
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i) La incoació dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la seva 
competència. 

j) La incoació i admissió a tràmit dels procediments en relació amb la revisió d’ofici 
del actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables. 

k) L’aprovació dels actes administratius de tràmit en els procediments d’atorgament de 
les subvencions a persones físiques i jurídiques destinats al foment de l’activitat en 
matèries pròpies de l’Àrea i d’acord amb el que preveuen les bases de la 
convocatòria. 

l) L’aprovació dels actes administratius de tramitació de les sol·licituds de 
subvencions a organismes, institucions, ens públics o privats destinades a les 
matèries delegades a l’Àrea o Regidoria de Govern, sempre que la normativa 
reguladora de la subvenció no exigeixi l’acord d’altre òrgan municipal. Aquesta 
facultat comprèn la resolució per formalitzar la sol·licitud i la proposta d’acceptació o 
renúncia a l’òrgan competent.  Així mateix, correspon als regidors de l’Àrea la 
facultat per a tramitar i resoldre els procediments de justificació i reintegrament total 
o parcial de la subvenció. 

m) L’aprovació dels actes administratius que s’hagin de dictar per a l’execució material 
de les sentències i interlocutòries un cop disposada la seva execució per l’òrgan 
municipal competent. 

 
EN MATÈRIA DE TIC:  

 
a) Aprovar la baixa de l’inventari TIC de maquinari en desús per a la seva donació o 

per manca de funcionament. 

b) Emissió de nous certificats digitals per al personal de l’Ajuntament i la seva 
revocació.  

 
Segon. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF, 
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest decret a la 
regidora a la qual es confereix la delegació, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de 
la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense 
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessats en l’expedient. 
 
Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
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Quart. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler 
d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, així 
com als portaveus dels grups municipals.” 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari.”  
 
“ DECRET D’ALCALDIA 
DELEGACIONS A FAVOR DE LA REGIDORA-DELEGADA EN MATÈRIA DE 
JOVENTUT, GENT GRAN, INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I ESPORTS 
 
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals 
algunes de les seves atribucions.   
 
Atès el Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, de 19 de juny de 2015, 
de nomenament dels/les presidents/es de les Àrees i de regidors delegats, que 
estableix de forma genèrica els àmbits i facultats delegades i remet a un decret 
posterior la concreció de les delegacions específiques dels diferents regidors. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir l’àmbit 
dels assumptes als qual fa referència la delegació i les facultats que es deleguen, així 
com les condicions específiques d’exercici de les mateixes. 

 
Fonaments de dret 

 
− Art. 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
− Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
− Art. 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals. 
− Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
− Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
− Art. 55 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del 

personal al servei de les entitats locals. 
 

Per tot això, 

 
R E S O L C : 
  
“Primer.  DISPOSAR que la delegació general de gestió i resolució efectuada en el 
Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, a favor de la regidora Sra. 
BLANCA ALBÀ PUJOL, comprèn, entre d’altres, la direcció i gestió política, així com 
la signatura dels documents de tràmit o definitius que siguin necessaris per a l’exercici 
de la delegació en l’àmbit funcional de les regidories de Joventut, Gent Gran, 
Infància, Adolescència i Esports, i especialment les facultats que a continuació 
s’indiquen: 
 
AMB CARÀCTER GENÈRIC: 
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a) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

 
b) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les propostes 

d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada.  
 
c) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions públiques, les 

institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització per raó de l’àmbit 
de la gestió delegada. 

 
d) La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgan municipals 

competents en relació amb els procediments, activitats i serveis assignats a la 
respectiva Àrea o Regidoria de Govern. 

 
e) La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les 

competències delegades a l’Alcaldia, que s’anomenaran “Decrets de la regidora-
delegada”, sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent, i que s’incorporaran al Llibre 
electrònic de Decrets dictats per delegació, si bé la resolució dels recursos que 
s’interposin en via administrativa contra aquests actes dictats en exercici de les 
facultats delegades serà competència de l’Alcaldia. 

 
f) La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions de 

la respectiva Àrea o Regidoria de Govern, per mitjà de signatura presencial i 
electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats, publicacions, anuncis, 
edictes, etc., sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent. 

 
g) L’aprovació dels expedients de contractació, llevat dels contractes d’obres, quan la 

seva quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la 
contractació menor en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

 
h) L’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades 

dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació amb les matèries 
assignades a les regidories corresponents. 

 
i) La incoació dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la seva 

competència. 
 
j) La incoació i admissió a tràmit dels procediments en relació amb la revisió d’ofici 

del actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables. 
 
k) L’aprovació dels actes administratius de tràmit en els procediments d’atorgament de 

les subvencions a persones físiques i jurídiques destinats al foment de l’activitat en 
matèries pròpies de l’Àrea i d’acord amb el que preveuen les bases de la 
convocatòria. 
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l) L’aprovació dels actes administratius de tramitació de les sol·licituds de 
subvencions a organismes, institucions, ens públics o privats destinades a les 
matèries delegades a l’Àrea o Regidoria de Govern, sempre que la normativa 
reguladora de la subvenció no exigeixi l’acord d’altre òrgan municipal. Aquesta 
facultat comprèn la resolució per formalitzar la sol·licitud i la proposta d’acceptació o 
renúncia a l’òrgan competent.  Així mateix, correspon als regidors de l’Àrea la 
facultat per a tramitar i resoldre els procediments de justificació i reintegrament total 
o parcial de la subvenció. 

 
m) L’aprovació dels actes administratius que s’hagin de dictar per a l’execució material 

de les sentències i interlocutòries un cop disposada la seva execució per l’òrgan 
municipal competent. 

 
EN MATÈRIA DE GENT GRAN: 
 
a) Resolucions administratives derivades del reconeixement dels establiments 

col·laboradors del Carnet Actiu. 
 
Segon. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF, 
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest decret a la 
regidora a la qual es confereix la delegació, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de 
la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense 
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessats en l’expedient. 
 
Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Quart. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler 
d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, així 
com als portaveus dels grups municipals.” 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari.”  
 
“DECRET DE L’ALCALDESSA 
DELEGACIONS A FAVOR DEL REGIDOR DELEGAT  D’URBANISME, HABITATGE I  
MEDI AMBIENT 
     
Relació de fets 



 
 

12 

 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals 
algunes de les seves atribucions.   
 
Atès el Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, de 19 de juny de 2015, 
de nomenament dels/les presidents/es de les àrees i de regidors delegats, que 
estableix de forma genèrica els àmbits i facultats delegades i remet a un decret 
posterior la concreció de les delegacions específiques dels diferents regidors 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir l’àmbit 
dels assumptes als quals fa referència la delegació i les facultats que es deleguen, així 
com les condicions específiques d’exercici de les mateixes. 
 
Fonaments de dret  
 
− Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
− Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
− Art. 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals. 
− Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
− Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
 

Per tot això, 

 
R E S O L C : 
  
“Primer. DISPOSAR que la delegació general de gestió i resolució efectuada en el 
Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, a favor del cinquè tinent 
d’Alcaldia, Sr. GERARD LLOBET I SÁNCHEZ, comprèn, entre d’altres,  la direcció i 
gestió política, així com la signatura dels documents de tràmit o definitius que siguin 
necessaris per a l’exercici de la delegació en l’àmbit funcional de les regidories 
d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, i especialment les facultats que a 
continuació s’indiquen: 
 
AMB CARÀCTER GENÈRIC: 

 
a) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 

l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

b) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les propostes 
d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada. 

c) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions públiques, les 
institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització per raó de l’àmbit 
de la gestió delegada. 

d) La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgans municipals 
competents en relació amb els procediments, activitats i serveis assignats a la 
respectiva Àrea o Regidoria de Govern. 
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e) La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les 
competències delegades a l’Alcaldia, que s’anomenaran “Decrets del regidor-
delegat”, sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent i que s’incorporaran al Llibre 
electrònic de Decrets dictades per delegació, si bé la resolució dels recursos que 
s’interposin en via administrativa contra aquests actes dictats en exercici de les 
facultats delegades serà competència de l’Alcaldia. 

f) La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions de 
la respectiva Àrea o Regidoria de Govern, per mitjà de signatura presencial i 
electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats, publicacions, anuncis, 
edictes, etc., sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent. 

g) L’aprovació dels expedients de contractació, llevat dels contractes d’obres, quan la 
seva quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la 
contractació menor en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

h) L’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades 
dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació amb les matèries 
assignades a les regidories corresponents. 

i) La incoació dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la seva 
competència.  

j) La incoació i admissió a tràmit dels procediments en relació amb la revisió d’ofici 
del actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables. 

k) L’aprovació dels actes administratius de tràmit en els procediments d’atorgament de 
les subvencions a persones físiques i jurídiques destinats al foment de l’activitat en 
matèries pròpies de l’àrea i d’acord amb el que preveuen les bases de la 
convocatòria. 

l) L’aprovació dels actes administratius de tramitació de les sol·licituds de 
subvencions a organismes, institucions, ens públics o privats destinades a les 
matèries delegades a l’Àrea o Regidoria de Govern, sempre que la normativa 
reguladora de la subvenció no exigeixi l’acord d’altre òrgan municipal. Aquesta 
facultat comprèn la resolució per formalitzar la sol·licitud i la proposta d’acceptació o 
renúncia a l’òrgan competent. Així mateix, correspon als regidors de l’Àrea la 
facultat per a tramitar i resoldre els procediments de justificació i de reintegrament 
total o parcial de la subvenció. 

m) L’aprovació dels actes administratius que s’hagin de dictar per a l’execució material 
de les sentències i interlocutòries, un cop disposada la seva execució per l’òrgan 
municipal competent. 

 
EN MATÈRIA D’URBANISME: 
 
a) L’atorgament de llicències urbanístiques menors i els acords relatius a les 

modificacions, pròrrogues i declaracions de caducitat d’aquestes.  

b) L’atorgament de llicències de divisió horitzontal i parcel·lació i les declaracions 
d’innecessarietat de divisió de propietat horitzontal i de parcel·lació. 
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c) L’atorgament de llicències de parcel·lació.  

d) Les autoritzacions que enervin els efectes de les comunicacions de primera 
ocupació per no ajustar-se a la legalitat. 

e) Ordenar l’expedició i donar el vistiplau dels certificats d’aprofitament urbanístic, de 
compatibilitat d’ús, de legalitat i antiguitat, i els relatius a llicències d’activitats. 

f) Ordenar l’expedició i donar el vistiplau dels certificats corresponents a les 
informacions urbanístiques a què fa referència l’article 3 i l’article 4 del RDL 2/2008, 
de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, i l’article 8.4 del DL 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  

g) Dictar ordres d’execució relacionades amb l’activitat urbanística, d’acord amb allò 
que disposa l’article 197 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme. 

h) Imposar multes coercitives, en els supòsits i termes fixats en l’article 225 del DL 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 
d’acord amb els articles 95, 96 i 99 de la Llei 30/1992, de 28 de novembre, (LRJAP-
PAC). 

i) Instar la inspecció urbanística, d’acord amb l’article 201 del DL 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

j) Acreditacions, si escau, dels assabentats de comunicacions prèvies corresponents 
a activitats innòcues i a activitats catalogades en l’Annex III de la Llei 20/2009, de 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, així com resoldre, 
si escau, els assabentats de comunicacions de canvis de titularitat corresponents a 
aquestes mateixes categories d’activitats. 

k) Acreditacions, si escau, dels assabentats de comunicacions de canvi de titularitat 
corresponents a activitats catalogades en l’Annex II de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

l) Acreditacions, si escau, dels assabentats de comunicacions prèvies corresponents 
a establiments públics, espectacles i activitats recreatives sotmeses a aquest 
règim, segons l’art. 124 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, així com resoldre els assabentats de 
comunicacions de canvis de titularitat inherents a aquest règim. 

m) Acreditacions, si escau, dels assabentats de comunicacions de canvi de titularitat 
corresponents a establiments públics, espectacles i activitats recreatives sotmeses 
al règim de llicència municipal. 

n) Resoldre els procediments de l’àmbit d’aquesta delegació per desistiment, 
renúncia o impossibilitat material de la seva continuació per causa sobrevinguda, 
d’acord amb l’art. 87 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, (LRJAP-PAC), així 
com resoldre la seva inadmissió a tràmit, d’acord amb l’art. 89.4, de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre (LRJAP-PAC), segons l’art. 7 del Decret 21/2003, de 
21 de gener, sobre el dret de petició davant les Administracions públiques 
catalanes, i segons el que disposa l’art. 8 de la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de 
novembre, reguladora del dret de petició. 

o) Instar l’acció inspectora de les activitats regulades per la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, d’acord amb el seu art. 74 i següents i concordants, així com exercir 
l’acció inspectora dels establiments públics, espectacles i activitats recreatives, 
regulats per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, d’acord amb el seu art. 44 i següents i 
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concordants, així com d’acord amb l’art. 140 i següents i concordants, del Decret 
112/2010, de 31 d’agost. 

p) Incoar i resoldre els procediments de suspensió d’obres, requeriments de 
legalització i de restauració de la realitat física alterada, en el marc dels 
procediments de protecció de la legalitat urbanística previstos als articles 199 i 
següents del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

q) Adoptar mesures cautelars en matèria d’urbanisme i activitats (tals com 
tancaments, precintes, retirada de materials, etc.) i en el marc de la legislació 
aplicable.     

r) Advertiments previs en relació amb la disciplina urbanística i d’activitats.  
 
 

EN MATÈRIA D’HABITATGE: 
 
a) Dictar ordres d’execució relacionades amb la matèria d’habitatge, especialment 

d’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i restant 
legislació concordant. 

b) Imposar multes coercitives en els supòsits i termes fixats a la legislació en matèria 
d’habitatge, especialment d’acord amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret 
a l’habitatge. 

c) Instar la inspecció en matèria d’habitatge, especialment d’acord amb la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

d) Adoptar mesures cautelars en matèria d’habitatge, per a la seguretat de les 
persones i l’edificació, en el marc de la legislació aplicable.     

e) Advertiments previs en relació amb la disciplina d’habitatge. 
 
 

EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT: 
 
a) L’atorgament de llicències d’horts urbans ecològics. 

b) Requeriments per alteracions del medi natural (arranjament de parcel·les,  
abocaments il·legals, tales d’arbres, ferrovellers, etc.).  

c) Requeriments i/o peticions d’informació a empreses o fàbriques per incompliment 
de la legislació ambiental.  

d) Respostes a les sol·licituds i/o peticions ciutadanes en matèria de medi ambient.  

e) Convocatòries del Consell Medi Ambient i de consells participatius d’associacions 
de veïns, per assumptes relacionats amb la matèria de medi ambient en els 
supòsits que el regidor sigui el president. 

f) Dictar ordres d’execució relacionades amb la matèria de medi ambient.  

g) Imposar multes coercitives en els supòsits i termes fixats a la legislació en matèria 
de medi ambient.  

h) Instar la inspecció en matèria de medi ambient.  
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i) Adoptar mesures cautelars en matèria de medi ambient en el marc de la legislació 
aplicable.  

j) Advertiments previs en relació amb la disciplina de medi ambient. 

k) Dictar ordres d’execució relacionades amb la matèria de medi ambient. 

l) Requeriments amb relació a incompliments derivats del Text refós de l’Ordenança 
municipal sobre tinença d’animals.  

m) Incoació d’expedients administratius d’inspecció, vigilància i sancionadors dels 
animals de companyia, els relatius al cens d’animals de companyia, els derivats de 
recollir i controlar els animals de companyia abandonats o perduts i els animals 
salvatges urbans, dels nuclis zoològics amb animals de companyia (especialment 
de venda, guarda, recollida i cria) i, si escau, el comís dels mateixos. 

n) Incoació d’expedients administratius relatius a l’ordenació, amb informe previ del 
departament competent en matèria de sanitat animal, l’aïllament o comís dels 
animals de companyia si s’ha diagnosticat, sota criteri veterinari, que pateixen 
malalties transmissibles a les persones i sancionadors en aquest àmbit. 

o) Incoació i resolució d’expedients administratius d’atorgament de llicències 
municipals per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos. 

p) Incoació i proposta de resolució d’expedients de multes coercitives en matèria de 
protecció dels animals i potencialment perillosos. 
 

 
Segon.  Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF, 
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest decret al regidor 
al qual es confereix la delegació, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense 
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessats en l’expedient. 
 
Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Quart. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler 
d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, així 
com als portaveus dels grups municipals.” 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari.” 
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“DECRET D’ALCALDIA 
DELEGACIONS A FAVOR DEL REGIDOR DELEGAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I 
PROJECCIÓ EXTERIOR 
   
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals 
algunes de les seves atribucions.   
 
Atès el Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, de 19 de juny de 2015, 
de nomenament dels/les presidents/es de les Àrees i de regidors delegats, que 
estableix de forma genèrica els àmbits i facultats delegades i remet a un decret 
posterior la concreció de les delegacions específiques dels diferents regidors. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir l’àmbit 
dels assumptes als qual fa referència la delegació i les facultats que es deleguen, així 
com les condicions específiques d’exercici de les mateixes. 
 
Fonaments de dret 
 
− Art. 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
− Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
− Art. 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals. 
− Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
− Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 

 
R E S O L C : 
 
“Primer.  DISPOSAR que la delegació general de gestió i resolució efectuada en el 
Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, a favor del president de l’Àrea 
de Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació, Sr. GERARD MARTÍ FIGUERAS I 
ALBÀ, comprèn, entre d’altres, la direcció i gestió política, així com la signatura dels 
documents de tràmit o definitius que siguin necessaris per a l’exercici de la delegació 
en l’àmbit funcional de les regidories de Promoció Econòmica i Projecció Exterior, i 
especialment les facultats que a continuació s’indiquen: 
 

a) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

b) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les propostes 
d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada.  

c) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions públiques, les 
institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització per raó de l’àmbit 
de la gestió delegada. 
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d) La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgan municipals 
competents en relació amb els procediments, activitats i serveis assignats a la 
respectiva Àrea o Regidoria de Govern. 

e) La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les 
competències delegades a l’Alcaldia, que s’anomenaran “Decrets del regidor-
delegat”, sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent, i que s’incorporaran al Llibre 
electrònic de Decrets dictats per delegació, si bé la resolució dels recursos que 
s’interposin en via administrativa contra aquests actes dictats en exercici de les 
facultats delegades serà competència de l’Alcaldia. 

f) La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions de 
la respectiva Àrea o Regidoria de Govern, per mitjà de signatura presencial i 
electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats, publicacions, anuncis, 
edictes, etc., sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent. 

g) L’aprovació dels expedients de contractació, llevat dels contractes d’obres, quan la 
seva quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la 
contractació menor en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

h) L’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades 
dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació amb les matèries 
assignades a les regidories corresponents. 

i) La incoació dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la seva 
competència.  

j) La incoació i admissió a tràmit dels procediments en relació amb la revisió d’ofici 
del actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables. 

k) L’aprovació dels actes administratius de tràmit en els procediments d’atorgament de 
les subvencions a persones físiques i jurídiques destinats al foment de l’activitat en 
matèries pròpies de l’Àrea i d’acord amb el que preveuen les bases de la 
convocatòria. 

l) L’aprovació dels actes administratius de tramitació de les sol·licituds de 
subvencions a organismes, institucions, ens públics o privats destinades a les 
matèries delegades a l’Àrea o Regidoria de Govern, sempre que la normativa 
reguladora de la subvenció no exigeixi l’acord d’altre òrgan municipal. Aquesta 
facultat comprèn la resolució per formalitzar la sol·licitud i la proposta d’acceptació o 
renúncia a l’òrgan competent.  Així mateix, correspon als regidors de l’Àrea la 
facultat per a tramitar i resoldre els procediments de justificació i reintegrament total 
o parcial de la subvenció. 

m) L’aprovació dels actes administratius que s’hagin de dictar per a l’execució material 
de les sentències i interlocutòries, un cop disposada la seva execució per l’òrgan 
municipal competent. 

 
Segon.  Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF, 
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest decret al regidor 
al qual es confereix la delegació, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
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Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense 
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessats en l’expedient. 
 
Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Quart. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler 
d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, així 
com als portaveus dels grups municipals.” 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari.”  
 
“DECRET D’ALCALDIA 
DELEGACIONS A FAVOR DE LA REGIDORA-DELEGADA  DE SERVEIS SOCIALS I 
SALUT 
 
Relació de fets 

 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals 
algunes de les seves atribucions.   
 
Atès el Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, de 19 de juny de 2015, 
de nomenament dels/les presidents/es de les Àrees i de regidors delegats, que 
estableix de forma genèrica els àmbits i facultats delegades i remet a un decret 
posterior la concreció de les delegacions específiques dels diferents regidors/ores-
delegats/ades. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir l’àmbit 
dels assumptes als qual fa referència la delegació i les facultats que es deleguen, així 
com les condicions específiques d’exercici de les mateixes. 
 
Fonaments de dret 

 
− Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
− Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
− Art. 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals. 
− Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
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− Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

 
Per tot això, 

 
R E S O L C : 
  
“Primer. DISPOSAR que la delegació general de gestió i resolució efectuada en el 
Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, a favor de la regidora 
delegada, Sra. GISELA VARGAS REYES, comprèn, entre d’altres, la direcció i gestió 
política així com la signatura dels documents de tràmit o definitius que siguin 
necessaris per a l’exercici de la delegació en l’àmbit funcional de les regidories de 
Serveis Socials i Salut, i especialment les facultats que a continuació s’indiquen: 
 
AMB CARÀCTER GENÈRIC: 
 

a) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

b) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les propostes 
d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada. 

c) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions públiques, les 
institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització per raó de l’àmbit 
de la gestió delegada. 

d) La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgan municipals 
competents en relació amb els procediments, activitats i serveis assignats a la 
respectiva Àrea o Regidoria de Govern. 

e) La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les 
competències delegades a l’Alcaldia que s’anomenaran “Decrets de la regidora-
delegada”, sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent, i que s’incorporaran al Llibre 
electrònic de Decrets dictats per delegació, si bé la resolució dels recursos que 
s’interposin en via administrativa contra aquests actes dictats en exercici de les 
facultats delegades serà competència de l’Alcaldia. 

f) La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions de 
la respectiva Àrea o Regidoria de Govern, per mitjà de signatura presencial i 
electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats, publicacions, anuncis, 
edictes, etc., sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent. 

g) L’aprovació dels expedients de contractació, llevat dels contractes d’obres, quan la 
seva quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la 
contractació menor en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

h) L’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades 
dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació amb les matèries 
assignades a les regidories corresponents. 
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i) La incoació dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la seva 
competència.  

j) La incoació i admissió a tràmit dels procediments en relació a la revisió d’ofici del 
actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables. 

k) L’aprovació dels actes administratius de tràmit en els procediments d’atorgament de 
les subvencions a persones físiques i jurídiques destinats al foment de l’activitat en 
matèries pròpies de l’Àrea i d’acord amb el que preveuen les bases de la 
convocatòria. 

l) L’aprovació dels actes administratius de tramitació de les sol·licituds de 
subvencions a organismes, institucions, ens públics o privats, destinades a les 
matèries delegades a l’Àrea o Regidoria de Govern, sempre que la normativa 
reguladora de la subvenció no exigeixi l’acord d’altre òrgan municipal. Aquesta 
facultat comprèn la resolució per formalitzar la sol·licitud i la proposta d’acceptació o 
renúncia a l’òrgan competent.  Així mateix, correspon als regidors de l’Àrea la 
facultat per a tramitar i resoldre els procediments de justificació i reintegrament total 
o parcial de la subvenció. 

m) L’aprovació dels actes administratius que s’hagin de dictar per a l’execució material 
de les sentències i interlocutòries un cop disposada la seva execució per l’òrgan 
municipal competent. 

 
EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS: 

 
a) Resolucions administratives que tinguin per objecte l’atorgament d’ajuts econòmics 

d’urgència que no corresponguin a altre òrgan. 

b) Resolucions administratives que tinguin per objecte l’atorgament de beques que no 
corresponguin cap a altre òrgan. 

 
EN MATÈRIA DE SALUT: 

 
a) Resolucions administratives ordenant mesures correctores per al compliment de la 

normativa en matèria de seguretat alimentària i salut i medi. 

b) Resolucions administratives de suspensió de l’exercici d’activitats que incompleixen 
la normativa en matèria de seguretat alimentària i salut i medi. 

c) Resolucions administratives imposant multes coercitives en els expedients derivats 
en matèria de seguretat alimentària, salut i medi. 

d) Resolucions administratives de provisió de comercialització, retirada del mercat i/o 
destrucció en expedients derivats en matèria de seguretat alimentària, salut i medi. 

 
Segon.  Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF, 
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest decret a la 
regidora a la qual es confereix la delegació, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de 
la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
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En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense 
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessats en l’expedient. 
 
Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Quart. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler 
d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, així 
com als portaveus dels grups municipals.” 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari.”  

 
“DECRET DE L’ALCALDESSA 
DELEGACIONS A FAVOR DE LA REGIDORA-DELEGADA EN MATÈRIA DE 
RECURSOS HUMANS, SEGURETAT I HISENDA 

 
 
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals 
algunes de les seves atribucions.   
 
Atès el Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, de 19 de juny de 2015, 
de nomenament dels/les presidents/es de les àrees i de regidors delegats, que 
estableix de forma genèrica els àmbits i facultats delegades i remet a un decret 
posterior la concreció de les delegacions específiques dels diferents regidors 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir l’àmbit 
dels assumptes als quals fa referència la delegació i les facultats que es deleguen, així 
com les condicions específiques d’exercici de les mateixes. 
 
Fonaments de dret 
 
− Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
− Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
− Art. 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals. 
− Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
− Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
 

Per tot això, 
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R E S O L C : 
  
Primer. DISPOSAR que la delegació general de gestió i resolució efectuada en el 
Decret d’Alcaldia núm. 159/2015, a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO, 
comprèn, entre d’altres,  la direcció i gestió política, així com la signatura dels 
documents de tràmit o definitius que siguin necessaris per a l’exercici de la delegació 
en l’àmbit funcional de les regidories de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda i 
especialment les facultats que a continuació s’indiquen: 
 
AMB CARÀCTER GENÈRIC 

 
a) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 

l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

b) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les propostes 
d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada.  

c) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions públiques, les 
institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització per raó de l’àmbit 
de la gestió delegada. 

d) La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgans municipals 
competents en relació amb els procediments, activitats i serveis assignats a la 
respectiva Àrea o Regidoria de Govern. 

e) La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les 
competències delegades a l’Alcaldia, que s’anomenaran “Decrets de la regidora-
delegada” i que s’incorporaran al Llibre electrònic de Decrets dictades per 
delegació, si bé la resolució dels recursos que s’interposin en via administrativa 
contra aquests actes dictats en exercici de les facultats delegades serà 
competència de l’Alcaldia. 

f) La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions de 
la respectiva Àrea o Regidoria de Govern, per mitjà de signatura presencial i 
electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats, publicacions, anuncis, 
edictes, etc., sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general. 

g) L’aprovació dels expedients de contractació, llevat dels contractes d’obres, quan la 
seva quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la 
contractació menor en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

h) L’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades 
dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació amb les matèries 
assignades a les regidories corresponents. 

i) La incoació dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la seva 
competència.  

j) La incoació i admissió a tràmit dels procediments en relació amb la revisió d’ofici 
del actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables. 

k) L’aprovació dels actes administratius de tràmit en els procediments d’atorgament de 
les subvencions a persones físiques i jurídiques destinats al foment de l’activitat en 
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matèries pròpies de l’Àrea i d’acord amb el que preveuen les bases de la 
convocatòria. 

l) L’aprovació dels actes administratius de tramitació de les sol·licituds de 
subvencions a organismes, institucions, ens públics o privats destinades a les 
matèries delegades a l’Àrea o Regidoria de Govern, sempre que la normativa 
reguladora de la subvenció no exigeixi l’acord d’altre òrgan municipal. Aquesta 
facultat comprèn la resolució per formalitzar la sol·licitud i la proposta d’acceptació o 
renúncia a l’òrgan competent. Així mateix, correspon als regidors de l’Àrea la 
facultat per a tramitar i resoldre els procediments de justificació i reintegrament total 
o parcial de la subvenció. 

m) L’aprovació dels actes administratius que s’hagin de dictar per a l’execució material 
de les sentències i interlocutòries un cop disposada la seva execució per l’òrgan 
municipal competent. 

 
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
a) Efectuar les convocatòries derivades de l’oferta pública d’ocupació, de conformitat 

amb les bases aprovades per la corporació, tant per a l’accés a la funció pública 
com per a la provisió de llocs de treball subjectes a la legislació laboral. 

b) Efectuar les convocatòries, de conformitat amb les bases aprovades per la 
corporació, per a la provisió de llocs de treball assignats per al seu exercici per 
funcionaris. 

c) Nomenar el tribunal de selecció del personal funcionari. 

d) Nomenar els funcionaris de carrera i atorgar els nomenaments del personal interí, 
de conformitat amb les propostes del tribunal qualificador o de l’òrgan de selecció, 
en virtut de les proves selectives convocades per accedir a places de la plantilla de 
funcionaris o a llocs de treball subjectes a la legislació laboral. 

e) Seleccionar, mitjançant convocatòria pública, nomenar i destituir funcionaris interins 
per a llocs de treball inclosos en la plantilla de personal, amb dotació 
pressupostària suficient i amb observança de les normes reguladores de l’oferta 
pública d’ocupació. 

f) Nomenar personal interí i contractar personal laboral en casos de màxima urgència. 

g) Contractar personal laboral no permanent mitjançant convocatòria pública, nomenar 
i destituir funcionaris interins per a llocs de treball inclosos en la plantilla de 
personal, amb dotació pressupostària suficient i amb observança de les normes 
reguladores de l’oferta pública d’ocupació. 

h) Efectuar l’adscripció i la remoció del personal funcionari als llocs de treball 
reservats per al seu exercici per aquell personal, sempre que la provisió d’aquests 
llocs no estigui reservada a concurs, la resolució del qual correspon al Ple de la 
corporació. 

i) Efectuar l’adscripció i la remoció del personal laboral als llocs de treball reservats 
per al seu exercici per aquest personal, de conformitat amb les normes reguladores 
de les relacions laborals. 

j) Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de 
treball de l’entitat local. 
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k) Efectuar l’assignació individualitzada de les gratificacions, d’acord amb les normes 
estatals reguladores de les retribucions del personal al servei de les entitats locals. 

l) Efectuar l’adscripció accidental al personal funcionari de llocs de treball la provisió 
dels quals correspon efectuar mitjançant concurs que ha de resoldre el Ple de la 
corporació o l’òrgan corporatiu màxim de l’entitat local. 

m) Declarar i resoldre totes les situacions administratives del personal funcionari i 
laboral. 

n) Aplicar el règim de llicències, permisos, jornada de treball i horaris. 

o) Dictar, en cas de vaga, el decret de serveis mínims corresponent. 

p) Incoar els expedients disciplinaris. 

q) Ordenar la instrucció  d’expedients disciplinaris d’acord amb el procediment 
establert, sens perjudici de les atribucions de caràcter sancionador reservades al 
Ple de la corporació. 

r) Efectuar l’assignació individualitzada del complement de productivitat i de les 
gratificacions, d’acord amb les normes estatals reguladores de les retribucions del 
personal al servei de les entitats locals. 

s) Determinar l’horari dels diferents serveis i del personal adscrit en aquests, així com 
també la distribució de la jornada. 

t) Autoritzar l’exercici d’un segon lloc de treball de caràcter públic al personal 
dependent de l’entitat local. 

 
 
EN MATÈRIA D’ HISENDA 
 
a) Aprovació del actes administratius d’ordenació de pagament (“P”) i el pagament 

material (“T”) de qualsevol tipus d’operació pressupostària o extrapressupostària. 

b) Aprovació dels expedients de modificació pressupostària la competència dels quals 
no tingui atribuïda el  Ple municipal. 

c) Aprovació d’operacions de Tresoreria, amb els imports límit a partir dels quals sigui 
competent el Ple municipal. 

d) Aprovació, constitució i cancel·lació de bestretes de caixa fixa i pagaments a 
justificar amb nomenament d’habilitats, així com l’aprovació dels comptes que  
rendeixen aquests i, en el seu cas, l’ordenació de la reposició de fons no justificats. 

e) Aprovació de padrons anuals i de liquidacions d’ingressos de dret públic o d’ingrés 
privat i, en general, el reconeixement de drets provinents de recursos propis, de 
conformitat amb les corresponents ordenances i acords municipals. 

f) Aprovació d’expedients d’ajornament i fraccionament d’ingressos. 

g) Aprovació del calendari fiscal de tributs i altres ingressos locals, amb la fixació dels 
períodes i dates de cobrament. 

h) Aprovació i nomenament de les entitats col·laboradores per a la gestió de 
cobrament de tot tipus de recursos municipals. 

i) Aprovació d’expedients de baixes de crèdits. 
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j) Publicacions per edicte en butlletins oficials d’actes de gestió i recaptació 
tributàries. 

k) Reconeixement de beneficis fiscals d’acord amb les ordenances fiscals municipals 
vigents. 
 

Segon.  Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF, 
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest Decret a la 
regidora a la qual es confereix la delegació, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de 
la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense 
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessats en l’expedient. 
 
Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM i en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, 
no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor. En 
el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Quart. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler 
d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, així 
com als portaveus dels grups municipals.” 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari.” 
 
“DECRET DE L’ALCALDESSA 
 
DELEGACIONS A FAVOR DEL REGIDOR DELEGAT DE MOBILITAT, SERVEIS 
VIARIS, PROJECTES I OBRES 

 
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals 
algunes de les seves atribucions.   
 
Atès el Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, de 19 de juny de 2015, 
de nomenament dels/les presidents/es de les àrees i de regidors delegats, que 
estableix de forma genèrica els àmbits i facultats delegades i remet a un decret 
posterior la concreció de les delegacions específiques dels diferents regidors. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir l’àmbit 
dels assumptes als quals fa referència la delegació i les facultats que es deleguen, així 
com les condicions específiques d’exercici de les mateixes. 



 
 

27 

 
Fonaments de dret 
 
− Art. 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
− Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
− Art. 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals. 
− Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
− Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 

 
R E S O L C : 
  
“Primer.  DISPOSAR que la delegació general de gestió i resolució efectuada en el 
Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, a favor del regidor de 
Mobilitat, Serveis Viaris i Projectes i Obres, Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN, 
comprèn, entre d’altres,  la direcció i la gestió política, així com la signatura dels 
documents de tràmit o definitius que siguin necessaris per a l’exercici de la delegació 
en l’àmbit funcional de les regidories de Mobilitat, Serveis Viaris, Projectes i Obres, i 
especialment les facultats que a continuació s’indiquen: 
 
AMB CARÀCTER GENÈRIC: 
 
a) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 

l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

b) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les propostes 
d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada. 

c) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions públiques, les 
institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització per raó de l’àmbit 
de la gestió delegada. 

d) La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgans municipals 
competents en relació amb els procediments, activitats i serveis assignats a la 
respectiva Àrea o Regidoria de Govern. 

e) La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les 
competències delegades a l’Alcaldia que s’anomenaran “Decrets del regidor-
delegat”, sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent, i que s’incorporaran al Llibre 
electrònic de Decrets dictats per delegació, si bé la resolució dels recursos que 
s’interposin en via administrativa contra aquests actes dictats en exercici de les 
facultats delegades serà competència de l’Alcaldia. 

f) La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions de 
la respectiva Àrea o Regidoria de Govern, per mitjà de signatura presencial i 
electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats, publicacions, anuncis, 
edictes, etc., sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
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delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent. 

g) L’aprovació dels expedients de contractació, llevat dels contractes d’obres, quan la 
seva quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la 
contractació menor en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

h) L’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades 
dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació amb les matèries 
assignades a les regidories corresponents. 

i) La incoació dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la seva 
competència.  

j) La incoació i admissió a tràmit dels procediments en relació amb la revisió d’ofici 
del actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables. 

k) L’aprovació dels actes administratius de tràmit en els procediments d’atorgament 
de les subvencions a persones físiques i jurídiques destinats al foment de l’activitat 
en matèries pròpies de l’Àrea, i d’acord amb el que preveuen les bases de la 
convocatòria. 

l) L’aprovació dels actes administratius de tramitació de les sol·licituds de 
subvencions a organismes, institucions, ens públics o privats, destinades a les 
matèries delegades a l’Àrea o Regidoria de Govern, sempre que la normativa 
reguladora de la subvenció no exigeixi l’acord d’altre òrgan municipal. Aquesta 
facultat comprèn la resolució per formalitzar la sol·licitud i la proposta d’acceptació 
o renúncia a l’òrgan competent. Així mateix, correspon als regidors de l’Àrea la 
facultat per a tramitar i resoldre els procediments de justificació i reintegrament 
total o parcial de la subvenció. 

m) L’aprovació dels actes administratius que s’hagin de dictar per a l’execució material 
de les sentències i interlocutòries un cop disposada la seva execució per l’òrgan 
municipal competent. 

 
 
EN MATÈRIA DE MOBILITAT: 
 
a) Aprovar la creació d’aparcaments i dels actes administratius que hi estiguin 

relacionats. 

b) Atorgar les autoritzacions relacionades amb les infraestructures de Mobilitat (talls 
de carrer, ocupacions a la via pública relacionades amb obres, activitats i 
mudances, etc.). 

c) Atorgar les llicències d’accés de vehicles als locals, guals, canvis de titularitat i 
estacionament regulat. 

d) Atorgar les autoritzacions dels estacionaments especials.  

e) Autoritzar les  parades del bus urbà, interurbà i del trenet turístic. 

f) Atorgar les targetes blaves d’estacionament per a minusvàlids. 

g) Aprovar les transmissions i modificacions de llicències de taxi. 

h) Aprovar la compra dels tiquets d’abonament del bus urbà. 
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i) Instrucció d’expedients de senyalització viària, manteniment i control de la xarxa 
semafòrica de la ciutat, així com dels actes de control de trànsit amb càmeres 
fotogràfiques. 

j) Els actes administratius que s’hagin de dictar per a la gestió i control dels Mupis.  
 
 
EN MATÈRIA DE VIA PÚBLICA: 
                                         
a) Atorgament de les llicències d’armes d’aire comprimit. 

b) Organització i gestió de la brigada municipal. 

c) Actes de tramitació i resolució dels expedients relatius a sinistres als edificis 
municipals. 

d) Actes de tramitació i resolució relatius a sinistres dels vehicles municipals. 

e) Ordenar la instrucció i gestió dels expedients administratius de danys al patrimoni 
municipal. 

f) Autoritzar les ocupacions a precari en domini públic amb terrasses no superiors a 
un any. 

 
EN MATÈRIA DE PROJECTES I OBRES:  
 
a) Aprovar els expedients de contractació dels contractes d’obres quan la seva 

quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la contractació 
menor en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

b) Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres. 

c) Nomenar els tècnics de direcció facultativa de les obres. 

d) Ordenar els actes administratius relacionats amb les Actes de replanteig i les Actes 
de Recepció de les obres. 

 
 
Segon.  Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF, 
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest decret al regidor 
al qual es confereix la delegació, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense 
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessats en l’expedient. 
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Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Quart. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler 
d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, així 
com als portaveus dels grups municipals. 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari.” 
 
“DECRET D’ALCALDIA 
DELEGACIONS A FAVOR DEL REGIDOR-DELEGAT EN MATERIA DE 
COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ, AGERMANAMENTS, COOPERACIÓ, GOVERN 
OBERT I DESCENTRALITZACIÓ  
 
Relació de fets 

 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals 
algunes de les seves atribucions.   
 
Atès el Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, de 19 de juny de 2015, 
de nomenament dels/les presidents/es de les Àrees i de regidors delegats, que 
estableix de forma genèrica els àmbits i facultats delegades i remet a un decret 
posterior la concreció de les delegacions específiques dels diferents regidors. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir l’àmbit 
dels assumptes als quals fa referència la delegació i les facultats que es deleguen, així 
com les condicions específiques d’exercici de les mateixes. 
 
Fonaments de dret 

 
− Art. 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
− Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
− Art. 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals. 
− Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
− Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
− Art. 55 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals. 
 
Per tot això, 

 
R E S O L C : 
  
“Primer. DISPOSAR que la delegació general de gestió i resolució efectuada en el 
Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, a favor del primer tinent 
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d’alcalde i president de l’Àrea de Nova Governança i Comunicació, Sr. JUAN LUIS 
RUIZ LÓPEZ, comprèn, entre d’altres, la direcció i gestió política, així com la signatura 
dels documents de tràmit o definitius que siguin necessaris per a l’exercici de la 
delegació en l’àmbit funcional de les regidories de Comunicació, Participació, 
Agermanaments, Cooperació, Govern Obert i Descentralització, i especialment les 
facultats que a continuació s’indiquen: 
 
AMB CARÀCTER GENÈRIC: 
 

a) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

b) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les propostes 
d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada.  

c) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions públiques, les 
institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització per raó de l’àmbit 
de la gestió delegada. 

d) La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgans municipals 
competents en relació amb els procediments, activitats i serveis assignats a la 
respectiva Àrea o Regidoria de Govern. 

e) La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les 
competències delegades a l’Alcaldia, que s’anomenaran “Decrets del regidor-
delegat”, sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent, i que s’incorporaran al Llibre 
electrònic de Decrets dictats per delegació, si bé la resolució dels recursos que 
s’interposin en via administrativa contra aquests actes dictats en exercici de les 
facultats delegades serà competència de l’Alcaldia.  

f) La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions de 
la respectiva Àrea o Regidoria de Govern, per mitjà de signatura presencial i 
electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats, publicacions, anuncis, 
edictes, etc., sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent. 

g) L’aprovació dels expedients de contractació, llevat dels contractes d’obres, quan la 
seva quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la 
contractació menor en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

h) L’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades 
dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació amb les matèries 
assignades a les regidories corresponents. 

i) La incoació dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la seva 
competència.  

j) La incoació i admissió a tràmit dels procediments en relació amb la revisió d’ofici 
del actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables. 

k) L’aprovació dels actes administratius de tràmit en els procediments d’atorgament de 
les subvencions a persones físiques i jurídiques destinats al foment de l’activitat en 
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matèries pròpies de l’Àrea i d’acord amb el que preveuen les bases de la 
convocatòria. 

l) L’aprovació dels actes administratius de tramitació de les sol·licituds de 
subvencions a organismes, institucions, ens públics o privats destinades a les 
matèries delegades a l’Àrea o Regidoria de Govern, sempre que la normativa 
reguladora de la subvenció no exigeixi l’acord d’altre òrgan municipal. Aquesta 
facultat comprèn la resolució per formalitzar la sol·licitud i la proposta d’acceptació o 
renúncia a l’òrgan competent.  Així mateix, correspon als regidors de l’Àrea la 
facultat per a tramitar i resoldre els procediments de justificació i reintegrament total 
o parcial de la subvenció. 

m) L’aprovació dels actes administratius que s’hagin de dictar per a l’execució material 
de les sentències i interlocutòries un cop disposada la seva execució per l’òrgan 
municipal competent. 

 
EN MATÈRIA DE PARTICIPACIÓ I AGERMANAMENTS: 

 
a) Resolucions administratives d’autorització d’ocupació i de les activitats de gran 

format als espais municipals organitzats per les entitats. 

 
Segon.  Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF, 
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest decret al regidor 
al qual es confereix la delegació, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense 
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessats en l’expedient. 
 
Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Quart. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler 
d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, així 
com als portaveus dels grups municipals.” 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari.”  
 
 
“DECRET DE L’ALCALDESSA 
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DELEGACIONS A FAVOR DEL REGIDOR-DELEGAT D’EDUCACIÓ I OCUPACIÓ 
     
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals 
algunes de les seves atribucions.   
 
Atès el Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, de 19 de juny de 2015, 
de nomenament dels/les presidents/es de les Àrees i de regidors delegats, que 
estableix de forma genèrica els àmbits i facultats delegades i remet a un decret 
posterior la concreció de les delegacions específiques dels diferents regidors/es-
delegats/ades. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir l’àmbit 
dels assumptes als qual fa referència la delegació i les facultats que es deleguen, així 
com les condicions específiques d’exercici de les mateixes. 
 
Fonaments de dret 
 
− Art. 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
− Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
− Art. 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals. 
− Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
− Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 

 
R E S O L C : 
  
“Primer. DISPOSAR que la delegació general de gestió i resolució efectuada en el 
Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, a favor del regidor delegat Sr. 
JOAN MARTORELL I MASÓ, comprèn, entre d’altres, la direcció i gestió política, així 
com la signatura dels documents de tràmit o definitius que siguin necessaris per a 
l’exercici de la delegació en l’àmbit funcional de les regidories d’Educació i Ocupació, 
i especialment les facultats que a continuació s’indiquen: 
 
a) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 

l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

b) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les propostes 
d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada. 

c) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions públiques, les 
institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització per raó de 
l’àmbit de la gestió delegada. 

d) La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgans municipals 
competents en relació amb els procediments, activitats i serveis assignats a la 
respectiva Àrea o Regidoria de Govern. 
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e) La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les 
competències delegades a l’Alcaldia, que s’anomenaran “Decrets del  regidor-
delegat”, sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent, i  que s’incorporaran al Llibre 
electrònic de Decrets dictats per delegació, si bé la resolució dels recursos que 
s’interposin en via administrativa contra aquests actes dictats en exercici de les 
facultats delegades serà competència de l’Alcaldia.  

f) La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions 
de la respectiva Àrea o Regidoria de Govern, per mitjà de signatura presencial i 
electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats, publicacions, anuncis, 
edictes, etc., sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent. 

g) L’aprovació dels expedients de contractació, llevat dels contractes d’obres, quan 
la seva quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la 
contractació menor en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

h) L’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades 
dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació amb les matèries 
assignades a les regidories corresponents. 

i) La incoació dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la seva 
competència.  

j) La incoació i admissió a tràmit dels procediments en relació amb la revisió d’ofici 
del actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables. 

k) L’aprovació dels actes administratius de tràmit en els procediments d’atorgament 
de les subvencions a persones físiques i jurídiques destinats al foment de 
l’activitat en matèries pròpies de l’Àrea i d’acord amb el que preveuen les bases 
de la convocatòria. 

l) L’aprovació dels actes administratius de tramitació de les sol·licituds de 
subvencions a organismes, institucions, ens públics o privats, destinades a les 
matèries delegades a l’Àrea o Regidoria de Govern, sempre que la normativa 
reguladora de la subvenció no exigeixi l’acord d’altre òrgan municipal. Aquesta 
facultat comprèn la resolució per formalitzar la sol·licitud i la proposta d’acceptació 
o renúncia a l’òrgan competent. Així mateix, correspon als regidors de l’Àrea la 
facultat per a tramitar i resoldre els procediments de justificació i reintegrament 
total o parcial de la subvenció. 

m) L’aprovació dels actes administratius que s’hagin de dictar per a l’execució 
material de les sentències i interlocutòries, un cop disposada la seva execució per 
l’òrgan municipal competent. 

 
Segon.  Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF, 
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest decret al regidor 
al qual es confereix la delegació, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
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Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense 
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessats en l’expedient. 
 
Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
Quart. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler 
d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, així 
com als portaveus dels grups municipals.” 
 
“DECRET D’ALCALDIA 
 
DELEGACIONS A FAVOR DE LA REGIDORA-DELEGADA EN MATÈRIA DE 
CULTURA, CONVIVÈNCIA I EQUITAT  
 
Relació de fets 
 
Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar en els regidors i regidores municipals 
algunes de les seves atribucions.   
 
Atès el Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, de 19 de juny de 2015, 
de nomenament dels/les presidents/es de les Àrees i de regidors delegats, que 
estableix de forma genèrica els àmbits i facultats delegades i remet a un decret 
posterior la concreció de les delegacions específiques dels diferents regidors 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir l’àmbit 
dels assumptes als quals fa referència la delegació i les facultats que es deleguen, així 
com les condicions específiques d’exercici de les mateixes. 
 
Fonaments de dret 

 
− Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
− Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
− Art. 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals. 
− Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
− Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
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Per tot això, 
 

R E S O L C : 
 
“Primer.  DISPOSAR que la delegació general de gestió i resolució efectuada en el 
Decret d’Alcaldia amb núm. d’expedient 159/2015-SEC, a favor de la tercera tinenta 
d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de Polítiques de Ciutadania, Sra. TERESA LLORENS I 
CARBONELL, comprèn, entre d’altres, la direcció i gestió política, així com la signatura 
dels documents de tràmit o definitius que siguin necessaris per a l’exercici de la 
delegació en l’àmbit funcional de les regidories de Cultura, Convivència i Equitat, i 
especialment les facultats que a continuació s’indiquen: 
 
a) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 

l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 
 
b) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les propostes 

d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada.  
 
c) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions públiques, les 

institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització per raó de 
l’àmbit de la gestió delegada. 

 
d) La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgans municipals 

competents en relació amb els procediments, activitats i serveis assignats a la 
respectiva Àrea o Regidoria de Govern. 

 
e) La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les 

competències delegades a l’Alcaldia, que s’anomenaran “Decrets de la regidora-
delegada” i que s’incorporaran al Llibre electrònic de Decrets dictats per 
delegació, si bé la resolució dels recursos que s’interposin en via administrativa 
contra aquests actes dictats en exercici de les facultats delegades serà 
competència de l’Alcaldia. 

 
f) La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions 

de la respectiva Àrea o Regidoria de Govern, per mitjà de signatura presencial i 
electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats, publicacions, anuncis, 
edictes, etc., sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general. 

 
g) L’aprovació dels expedients de contractació, llevat dels contractes d’obres, quan 

la seva quantia no excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la 
contractació menor en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

 
h) L’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades 

dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació amb les matèries 
assignades a les regidories corresponents. 

 
i) La incoació dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la seva 

competència.  
 
j) La incoació i admissió a tràmit dels procediments en relació amb la revisió d’ofici 

del actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables. 
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k) L’aprovació dels actes administratius de tràmit en els procediments d’atorgament 

de les subvencions a persones físiques i jurídiques destinats al foment de 
l’activitat en matèries pròpies de l’Àrea i d’acord amb el que preveuen les bases 
de la convocatòria. 

 
l) L’aprovació dels actes administratius de tramitació de les sol·licituds de 

subvencions a organismes, institucions, ens públics o privats destinades a les 
matèries delegades a l’Àrea o Regidoria de Govern, sempre que la normativa 
reguladora de la subvenció no exigeixi l’acord d’altre òrgan municipal. Aquesta 
facultat comprèn la resolució per formalitzar la sol·licitud i la proposta d’acceptació 
o renúncia a l’òrgan competent. Així mateix, correspon als regidors de l’Àrea la 
facultat per a tramitar i resoldre els procediments de justificació i reintegrament 
total o parcial de la subvenció. 

 
m) L’aprovació dels actes administratius que s’hagin de dictar per a l’execució 

material de les sentències i interlocutòries, un cop disposada la seva execució per 
l’òrgan municipal competent. 

 
Segon.  Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF, 
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest decret a la 
regidora a la qual es confereix la delegació, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de 
la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 

 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 

 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense 
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessats en l’expedient. 
 
Tercer. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores en virtut 
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  

 
Quart. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, al Tauler 
d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, així 
com als portaveus dels grups municipals.” 

 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari.”  
 

4. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DEL DECRET 
D’ADMISSIÓ DEL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
INTERPOSAT PER LA CORPORACIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ 
DICTADA PEL MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS 
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DE DATA 7 D’ABRIL DE 2015 QUE ACORDA LA PROCEDÈNCIA 
DEL REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ REBUDA PER A LA 
REHABILITACIÓ DEL MUSEU VÍCTOR BALAGUER. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de l’admissió del recurs contenciós 
administratiu interposat en el següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional:  AUDIENCIA NACIONAL. SALA DEL CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU, SECCIÓ SISENA. 
 
Núm. procediment:   371/2015 
 
Núm. i data sentència:       s/n de 15 de juny de 2015 
 
Part actora: AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
Part demandada:  MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS 
 
Lletrat:               MIQUEL ÀNGEL PIGEM DE LAS HERAS 
                                          (MILÀ ADVOCATS) 
 
Procurador:                       ANTONIO SORRIBES VALLE 
 
Objecte del recurs:  Contra resolució de data 7 d’abril de 2015 dictada 

pel Secretari d’Estat de Cultura, pel que s’acorda la 
procedència del reintegrament de la subvenció per 
import de 120.482, 88 € inclosos els interessos de  
demora rebuts per la rehabilitació de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer. 

 

Decisió:  Admetre a tràmit el recurs contenciós administratiu i 
tramitar el present recurs per les normes del 
procediment ordinari. 

 
Fermesa:  No és ferma, hi cap recurs de reposició, en el termini 

de cinc dies següents a la seva notificació. 
 
Acords:                       1.  Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme.” 
 

5. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 
123/2015 RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT NÚM. 180/2013-1 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE 
BARCELONA. 
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Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 

1 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment:   180/2013-1 
 
Núm. i data sentència:        123/2015 de 12 de juny de 2015 
 
Part actora:   PILAR PÉREZ MARQUINA 
 
Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:    SANTIAGO SÁENZ HERNÁIZ (Digestum Legal). 
 
Objecte del recurs:  Contra resolució del Regidor delegat d’Hisenda, 

Recursos Humans i Organització Interna de data 28 
de febrer de 2013 que desestimava el recurs 
interposat per la recurrent en contra de la resolució 
de 12 de novembre de 2012 del mateix òrgan 
municipal per la que s’adscrivia a la recurrent al lloc 
de treball de tècnic Superior de Medi Ambient A1-24 
amb 340 punts. 

 

Decisió:  Es desestima el recurs interposat, sense imposició 
de costes per la singularitat de la qüestió. Una 
vegada ferma, s’ha de comunicar la sentència en el 
termini de deu dies a l’òrgan que ha realitzat 
l’activitat objecte del recurs perquè dins el termini 
indicat acusi rebut de la comunicació indicant l’òrgan 
responsable del compliment de la sentència i porti a 
terme i practiqui el que exigeix el compliment del 
fallo. 

 
Fermesa :  No és ferma, hi cap recurs de d’apel·lació, en el 

termini de quinze dies següents a la seva notificació. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme.”  
 

6. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE L’AUTO RECAIGUT EN 
EL PROCEDIMENT NÚM. 121/2012-G DEL JUTJAT MERCANTIL  
NÚMERO 8 DE BARCELONA RELATIU A LA VENDA DE LA 
UNITAT PRODUCTIVA DEL DIARI DE VILANOVA, SL. 

 



 
 

40 

Es dóna compte a la Junta de Govern Local de l’acord recaigut en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT MERCANTIL  NÚMERO 8 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment:   121/2012-G 
 
Núm. i data Auto:                s/n de  25 de juny de 2015 
 
Part concursada:             DIARI VILANOVA SL   
 
Part creditora:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ i altres 
 
Lletrat:    CRISTINA RAFALES GRAELLS 
 
Procurador:                        LAURA DE MANUEL TOMÁS 
 
Objecte del procediment :  Concurs voluntari de creditors DIARI VILANOVA, SL. 
 
Decisió:  Acorda adjudicar la venda de la unitat productiva de 

DIARI VILANOVA, SL, a favor de l’entitat EDICIONS 
COMARCA 17, SL, en els termes i condicions que 
consten a la seva oferta de 2 de juny de 2015: 

 
1. Adquisició dels actius que conformen la unitat 

productiva de la concursada, detallats al punt 2 
del pla de liquidació excepte la partida de clients i 
deutors i tresoreria. 

2. També formen part del perímetre, contractes amb 
proveïdors si la seva resolució no ha estat 
expressament sol·licitada, llicències d’activitat, 
d’explotació i autoritzacions administratives, fons 
de comerç i marques comercials del Diari de 
Vilanova i altres signes de propietat intel·lectual o 
industrial que poguessin existir. 

3. Subrogació en els contractes de treball de 16 
treballadors. 

4. Abonament de 5.165 euros. 
 

L’atribució de la unitat productiva es fa lliure de 
càrregues mitjançant l’adjudicació únicament 
d’actius, no passius en els termes de l’article 146 bis 
4 LC motiu pel que hauran d’aixecar-se les traves 
que afectin als béns que es transmeten anteriors al 
concurs constituïdes a favor dels crèdits concursals 
que no tinguin privilegis especial conforme l’article 
90 de la Llei Concursal. 
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La venda de la unitat productiva suposa la successió 
d’empreses als efectes laborals i de la seguretat 
social respecte dels treballadors subrogats i no 
suposa successió empresarial als efectes de 
responsabilitat tributària o social ni assumir altres 
passius de la concursada, acordant-se que 
l’adquirent no es subroga a la part de la quantia dels 
sous i indemnitzacions pendent de pagament 
anteriors a la venda que seran assumits per 
FOGASA de conformitat amb l’article 33 ET. 
(ARTICLE 149.2 LC). 

 
Fermesa:  Ferma, no cap recurs ( article 149.1 LC). 
 
Acords:  1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme.” 
 

7. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 
124/2015 RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT NÚM. 47/2014-B 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6  DE 
BARCELONA. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO  

6 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment:   47/2014-B 
 
Núm. i data sentència:      124/2015 de 18 de juny de 2015 
 
Part actora:   ANTONIO SORIANO JIMENEZ 
 
Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat                SANTIAGO SÁENZ HERNÁIZ ( Digestum Legal ) 
 
Objecte del recurs:  Contra la desestimació presumpta del recurs de 

reposició interposat en data 29 de juliol de 2013 
contra la resolució que estima parcialment la petició 
d’abonament del plus de jornada partida del darrer 
any. Em aquest sentit l’actora demanava que es dicti 
sentència que declari al nul·litat de la resolució 
impugnada i el dret del recurrent a percebre la 
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quantitat de 9.103, 2 euros tot condemnant a 
l’Administració a efectuar dit pagament. 

 

Decisió:  S’estima parcialment  el recurs interposat, anul.lant 
la resolució impugnada i reconèixer el dret del SR. 
ANTONIO SORIANO JIMENEZ a percebre la 
quantitat de 6.827,40 euros tot condemnant a 
l’Administració demandada a efectuar dit pagament, 
sense imposició de les costes processals. 

 
Fermesa:  És ferma, no és susceptible recurs de d’apel·lació. 
 
Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 

assabentada i conforme.”  
 

8. SERVEIS JURÍDICS. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA  NÚM. 
168/2015  RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT NÚM. 514/2014-D 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 15 DE 
BARCELONA. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el 
següent procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 

15 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment:   514/2014-D 
 
Núm. i data sentència:      168/2015 de 23 de juny de 2015 
 
Part actora:   VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 
 
Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:    MIQUEL ANGEL PIGEM DE LAS HERAS  
                                           (MILÀ ADVOCATS) 
 
Objecte del recurs:  Contra resolució (Acord de Ple) de data 8  de 

setembre de 2014 desestimatori del recurs de 
reposició interposat per la part recurrent contra 
resolució per acord plenari de data 2 de juny de 
2014 pel que s’imposava a la recurrent una sanció 
de 2.500 euros. 

 

Decisió:  Es desestima en la seva totalitat el recurs interposat 
per inadmissibilitat del recurs, amb costes limitades a 
la suma total per tots els conceptes de 300 euros. 
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Fermesa:  No és ferma, hi cap recurs de d’apel·lació, en el 

termini de quinze dies següents a la seva notificació. 

 

Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 
assabentada i conforme.”  

 
9. SERVEIS JURÍDICS.  DONAR COMPTE DEL DECRET DICTAT EN 

EL PROCEDIMENT NÚM. 381/2014-C DEL JUTJAT CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU NÚMERO 8 DE BARCELONA. 

 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local del Decret dictat en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional:  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 

8 DE BARCELONA 
 
Núm. procediment:   381/2014-C 
 
Núm. i data sentència:       s/n  de 30 de juny de 2015 
 
Part actora:   NEW LLIMONET SL 
 
Part demandada:  AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Lletrat:    MATIAS ACEBES FERNÁNDEZ  
 
Objecte del recurs:  Impost bens immobles 
 

Decisió:  Acorda suspensió del curs de les actuacions en 
l’estat en que estan per termini de seixanta dies a 
partir de la notificació del present decret a les parts 
comparegudes al procediment. 

 
Fermesa :  No és ferma, hi cap recurs de reposició, en el termini 

de cinc dies següents a la seva notificació. 

 

Acords:                      1. Que la Junta de Govern Local es doni per 
assabentada i conforme.”  

 
10. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL 

CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ORGANITZACIÓ I 
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GESTIÓ DEL CENTRE OBERT DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. PRORROGAR el contracte pel període d’UN CURS més (de setembre 
de 2015 a juliol de 2016) per l’import de 165.000,00 € (exempts d’IVA). 
 
La despesa anirà imputada a l’aplicació pressupostària 35.2311.2279902 de 
l’exercici 2015 i a l’aplicació de l’exercici 2016 que s’habiliti a tal efecte, i es 
facturarà i pagarà en 11 mensualitats de 15.000,00 € (de setembre a juliol). 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa ACTUA, SCCL, amb domicili al 
carrer Llull, núm. 17, 2n 9a, 08005 Barcelona, i CIF F-61826053. 
 
TERCER. Aprovar la minuta de l’addenda del corresponent contracte que 
s’adjunta com a annex. 
 
QUART. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 

 
11. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE DEL SERVEI DE BAR I MENJADOR DEL CASAL 
MUNICIPAL D’AVIS CAN PAHISSA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

  
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Adjudicar a la Sra. amb NIF: 77055795-E, el contracte del servei de 
bar i menjador del Casal Municipal d’Avis Can Pahissa de Vilanova i la Geltrú, per 
un termini de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més, 
prorrogables anualment, pel procediment obert i amb tramitació ordinària d’acord 
amb l’establert als articles 109 i 110 del TRLCSP, amb un pressupost màxim 
anual de 90.000,00 € (més 10% d’IVA). 
 
La despesa econòmica prevista per l’exercici del 2015 dependrà de la data 
d’inici del contracte i serà, aproximadament, de 37.500,00 €, preveient que el 
contracte s’iniciarà el mes d’agost de 2015. 

 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 35.2312.2279901 del 
pressupost del 2015 i a les de la resta d’exercicis econòmics que equivalguin a 
la mateixa, fins a la finalització del contracte i de les pròrrogues, a raó de 
mesos vençuts. 
   
TERCER.  Notificar l’adjudicació a la Sra. amb NIF: 77055795-E, publicar 
l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir l’adjudicatari perquè en un màxim 
de quinze (15) dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la notificació 
de l’adjudicació, formalitzi el contracte. 
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QUART. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a 
Annex 1. 
 
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 

 
 

12. CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, PER UNIFORMITZAR 
LES COMPETÈNCIES DELS ENS LOCALS EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Aprovar la distribució de competències dels següents ens: Servei 
d’Aparcaments Vilanova i la Geltrú, SAM, Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú, SAM, Informació i Comunicació de Vilanova i la 
Geltrú, SAM, Promoció Industrial de Vilanova, SAM; segons els següents 
criteris: 
 
1.1- Correspondrà al Gerent/a (o la persona o càrrec que assumeixi les 

seves funcions) les competències en matèria de contractació dels 
contractes menors, entesos aquests com els de subministrament, serveis, 
gestió de serveis públics, contractes administratius especials i contractes 
privats d’imports inferiors a 18.000€ i de durada inferior a un any. (sense 
possibilitat de pròrroga o repetició del contracte). I en quant els contractes 
d’obra inferiors a 50.000€ i durada inferior a un any (sense possibilitat de 
pròrroga o repetició del contracte). 

 
1.2- Correspondrà al Consell d’Administració de la societat les competències 

en matèria de contractació d’obres, subministrament, serveis, gestió de 
serveis públics, contractes administratius especials i contractes privats, 
quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros, inclosos 
els de caràcter plurianual, quan les seves anualitats no superi el 
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici ni la quantia assenyalada. Tanmateix tindrà la competència 
residual en la resta de  contractes no previstos en l’apartat anterior. 

 
SEGON. Aprovar la distribució de competències dels següents ens: 
l’Organisme Autònom de Patrimoni “Víctor Balaguer” i Institut Municipal 
d’Educació i Treball (IMET) i Entitat Pública Empresarial Neapolis, segons 
els següents criteris : 
 
1.1- Correspondrà al Gerent/a les competències en matèria de contractació 

dels contractes menors, entesos aquests com els de subministrament, 
serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials i 
contractes privats d’imports inferiors a 18.000€ i de durada inferior a un 
any. (sense possibilitat de pròrroga o repetició del contracte). I en quant 
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els contractes d’obra inferiors a 50.000€ i durada inferior a un any (sense 
possibilitat de pròrroga o repetició del contracte). 

 
1.2- La Junta General (o Consell Rector, en el seu cas) tindrà la competència 

residual en la resta de contractes no previstos en els apartats anteriors. 
 
TERCER. Notificar i requerir els diferents ens relacionats en els apartats 
anteriors per a que procedeixin a modificar els seus respectius estatuts i acords 
de nomenament en virtut del present acord.”  
 

13. PATRIMONI. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA  ANUL·LACIÓ DE 
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 24 DE 
FEBRER DE 2015 QUE DISPOSAVA LA  REBAIXA D’UN 10 % DE 
L‘IMPORT DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DELS LOCALS 
PLANTA PRIMERA I SEGONA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER 
DE JOSEP LLANZA, NÚM.  1-7, DE DATA 19 DE SETEMBRE DE 
2007 PROPIETAT DE LA MERCANTIL PROMOCIONS VILANOVA 
SA. 

 
S’acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

14. INTERVENCIÓ. APROVAR LA RELACIÓ DE FACTURES. 
 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar la relació de factures número 
F/2015/20, per un import de CINC-CENTS QUARANTA-CINC MIL CENT 
SETANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (545.171,17€). 
 
 
TERRITORI I ESPAI URBÀ 

 
15. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PEL SR. 

AMB NIF: 8676705, PER A CONSTRUIR HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PB+1PP, SITUAT AL 
CARRER RIU DEL GUADALQUIVIR, NÚM. 61. (EXP. OBRES 
475/2015).   

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada pel Sr.  amb NIF: 8676705-R, per a construir habitatge unifamiliar 
entre mitgeres de PB+1PP, situat al carrer del Riu Guadalquivir, núm. 61, 
(Exp.000475/2015-OBR) d'acord amb la documentació presentada i amb els 
informes tècnic i jurídic favorables. 
 

16. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PEL SR. 
AMB NIF: 43 542 551-D, PER A REHABILITAR I AMPLIAR 
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L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PB+2PP+PSCO, SITUAT AL CARRER DE SANT MAGÍ, NÚM. 10. 
(EXP. OBRES 626/2015)   

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada pel Sr. amb NIF:  43 542 551-D, per a  rehabilitar i ampliar 
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres de PB+2PP+PSCO, situat al carrer de 
Sant Magí, núm. 10, (Exp.000626/2015-OBR) d'acord amb la documentació 
presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

17. URBANISME.  ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER LA 
SRA. AMB NIF: 46 630 671-B, PER A FER REFORMA INTERIOR 
DEL LOCAL PER A FER CANVI D’ÚS I CONVERTIR-LO EN 
HABITATGE, AL CARRER DEL PARE GARÍ, NÚM. 24, BXS. 1A. 
(EXP. OBRES 452/2015) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència sol·licitada per  
la Sra. amb NIF: 46630671-B, per a fer obres de reforma interior del local per a 
canviar l'ús i convertir-lo en habitatge, al carrer del Pare Garí, núm. 24, baixos 
1a, d'acord amb la documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic 
favorables. 
 

18. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER 
GUARCH, SL, PER A FER OBRES PER AL CANVI D’ÚS DE 
LOCAL COMERCIAL EN PLANTA PRIMERA PER A CONVERTIR-
LO EN 4 HABITATGES I AUGMENTAR EL NOMBRE 
D’HABITATGES D’1 A 3 A LA PLANTA SEGONA, AIXÍ COM 
DOTAR DE 7 PLACES D’APARCAMENT LA PLANTA 
SOTERRÀNIA. (EXP. OBRES 1036/2014)   

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per  GUARCH, S.L., B5859878-0, per a  canviar l’ús del local 
comercial de la planta primera per a convertir-lo en 4 habitatges i per 
augmentar el nombre d'habitatges d'1 a 3 a la planta segona, així com dotar de 
7 places d'aparcament (6 mitjanes i 1 petita), la planta soterrània de l’edifici, 
situat al carrer dels Artesans, núm. 5, (Exp.001036/2014-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

19. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER 
COMUNITAT DE PROPIETARIS, PER A FER INSTAL·LACIÓ 
D’ASCENSOR A L’EDIFICI SITUAT AL PASSATGE DEL 
TROBADOR CERCAMON, NÚM. 10. (EXP. OBRES 641/2015)   

 
S’aprova per unanimitat dels assistents CONCEDIR la llicència d’obres 
sol·licitada per  COM. PROP. PTGE. TROBADOR CERCAMON, 10, amb NIF: 
H6010389-2, per a instal·lar un ascensor a l'edifici, situat al passatge del 
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Trobador Cercamon, núm. 10, (Exp.000641/2015-OBR) d'acord amb la 
documentació presentada i amb els informes tècnic i jurídic favorables. 
 

20. URBANISME. DEIXAR EN SUSPENS LA TRAMITACIÓ DE LA 
SOL·LICITUD PRESENTADA PER SERRADORA CAMPAMÀ, SL, 
PER A CONSTRUIR UNA ESTRUCTURA DE COBRIMENT PER 
L’EMMAGATZEMATGE DE FUSTA, A LA CARRETERA DE 
L’ARBOÇ, NÚM. 2. (EXP. OBRES 435/2015)   

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. SUSPENDRE els terminis de tramitació de la llicència fins a la 
finalització del procediment d’aprovació del “projecte d’actuació específica” 
d’acord amb els articles 49 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel 
qual s’aprova el reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en ser 
preceptiu i determinant el contingut de la resolució, sense que, en cap cas, 
aquesta suspensió pugui excedir del termini màxim de tres mesos, comptats a 
partir de la data de la sol·licitud del citat informe. 
 
SEGON. DONAR COMPTE  al departament d’Urbanisme per a que procedeixi 
a la tramitació oportuna del “projecte d’actuació específica” d’acord amb el 
procediment establert en el punt anterior. 
 
TERCER. Notificar aquest acord al sol·licitant de la llicència.” 
 

21. URBANISME. DEIXAR EN SUSPENS LA TRAMITACIÓ DE LA 
SOL·LICITUD PRESENTADA PER COMUNITAT DE 
PROPIETARIS, PER A REFORÇAR PARCIALMENT ELS 
FORJATS I REPARAR ELS ELEMENTS COMUNS, AL SECTOR 
DEL RACÓ DE SANTA LLÚCIA. (EXP. OBRES 574/2015)   

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. SUSPENDRE els terminis de tramitació de la llicència fins a la 
recepció de l’informe preceptiu i determinant del contingut de la resolució, que 
cal sol·licitar al departament de Costes de la Generalitat de Catalunya, sense 
que, en cap cas, aquesta suspensió pugui excedir del termini màxim de tres 
mesos, comptats a partir de la data de la sol·licitud del citat informe. 
 
SEGON. Notificar aquest acord al sol·licitant de la llicència.” 
  

22. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA PER 
ACRYLICOS VALLEJO, SL, PER AMPLIAR EL MAGATZEM DE 
L’ACTIVITAT DE FABRICACIÓ DE PINTURES, TINTS, LAQUES I 
REVESTIMENTS SITUAT AL CARRER D’EUSEBI MILLAN, NÚM. 
12. (EXP. 55/15-ACT.  
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S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
1. Atorgar la llicència ambiental a la societat ACRYLICOS VALLEJO, SL, per 
ampliar el magatzem de l’activitat de fabricació de pintures, tints, laques i 
revestiments, al carrer d’Eusebi Millan, núm. 12. 
 
2. Condicions de la llicència: 
 
- Compliment de les condicions establertes en l’informe favorable emès pel 
departament de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat. (s’adjunta 
informe). 
 
1. “S'ha de limitar la quantitat de producte combustible a la prevista en l'estudi 
de càrrega de foc. 
 
2. Les parets mitgeres seran d'una resistència al foc EI 180 ( RSCIEI Annex II 
punt 5.2). 
 
3. La franja tallafoc baix coberta serà d'una resistència al foc EI 90 ( RSCIEI 
Annex II punt 5.4) 
 
4. S'ha d’instal·lar enllumenat d'emergència a la zona de lavabos del vestuari 
de planta baixa. 
 
5. S'ha d’instal·lar enllumenat d'emergència en oficina, lavabos d'oficina i quart 
de catàlegs. 
 
No queda expressat en els plànols. 
 
6. Els recorreguts previstos per l'evacuació han d'estar senyalitzats i lliure 
d’obstacles. 
 
7. S'ha d’instal·lar enllumenat d'emergència. a l'escala d'accés a oficines. 
 
8. S'ha d’instal·lar un hidrant d'incendis normalitzat prop de l'entrada del local si 
no n'hi ha cap a menys de 100 metres. Instrucció Técnica Complementària SP 
120. 
 
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la 
reglamentació d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control 
preventiu d’aquestes mesures. 
 
Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010.” 
 
- Compliment del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials. Real Decret 2267/2004. 
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- Compliment de la Llei 3/2010, de prevenció d’incendis. 
- Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. Disposar de la 
legalització de la instal·lació elèctrica. 
- Compliment de la Llei de Normalització Lingüística, pel que fa referència a la 
retolació del local. 
- Compliment de la normativa sobre gestió de residus. 
- Compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions de 
climatització, ventilació, antenes i altres instal·lacions a l’exterior dels edificis. 
 
3. Prèviament a l’exercici de l’activitat s’ha presentar la documentació següent: 
 
- Certificació del tècnic/a director/a de l’execució de les instal·lacions segons el 
projecte presentat i la conformitat del compliment de les condicions de la 
llicència ambiental. 
- Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació 
elèctrica. 
- Fotocòpia del contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis. 
- Contracte d’abastament d’aigües contra incendis. 
- D’acord amb la Llei 3/10 cal la inspecció favorable per part d’una entitat de 
control. 
 
4. Atenent al Títol VIII, Sistema de Control, de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, l’establiment haurà 
de dur a terme els controls que s’estableixen a continuació i en els terminis 
especificats. 
 
Control ambiental inicial 
 
El control inicial l’ha de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració 
ambiental, llevat els casos que l’ajuntament encomani els controls inicials als 
serveis tècnics municipals. 
 
El control inicial s’ha de fer durant el període de posada en marxa de l’activitat, 
aquest període es considerarà com a període de funcionament en proves. La 
data d’inici d’aquest període s’inicia en el moment que s’acorda amb 
l’administració la data en que es portarà a terme el control, i no pot superar el 
termini d’un mes. 
 
Finit el període de posada en marxa de l’activitat, si no s’ha dut a terme el 
control inicial de l’activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament 
de l’activitat ha de cessar. 
 
La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial en 
el termini establert per la llicència ambiental. 
 
Control ambiental periòdic 
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L’establiment haurà d’efectuar els controls periòdics, si s’escau, segons 
estableix la normativa vigent. 
 
5. La llicència ambiental caduca quan l’activitat no se sotmet a un control inicial 
en el termini establert per la llicència ambiental. 
 
6. El cessament definitiu o temporal de les activitats en règim de llicència 
ambiental s’ha de comunicar a l’administració competent. 
 
7. Cal notificar aquesta resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.” 
 

23. URBANISME. ATORGAR LLICÈNCIA SOL·LICITADA 
PRESENTADA PER ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE, 
PER A FESTIVAL DE MÚSICA NOWA REGGAE 2015, A LA 
PUJADA DEL FAR DE SANT CRISTÒFOL, NÚM. 12. (222/2015-
ACT) 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
“PRIMER. Concedir llicència municipal per al desenvolupament d’espectacles 
públics i activitats recreatives de caràcter esporàdic i extraordinari, a l’entitat 
“L’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE”, per a la celebració del festival 
de música “NOWA REGGAE 2015” en l’espai de l’equipament “Molí de Mar” 
d’aquest municipi, com un dels esdeveniments dins la programació d’actes 
culturals, recreatius i d’oci corresponent a aquest període estiuenc, de 
conformitat amb els articles 108 a 117 del Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives (Decret 112/2010, de 31 d’agost) i restant normativa 
aplicable, amb el següent detall: 
 
- Lloc de realització: espai de l’equipament “Molí de Mar” (Pujada del Far de 
Sant Cristòfol, núm. 10-12 d’aquest municipi). 
 
- Dates: dies 17 i 18 de juliol d’enguany. 
 
- Horari: divendres i dissabte: a les 5:30 h. acabament música i 6h. Tancament 
del recinte. 
 
- Aforament màxim autoritzat: 1.488 persones 
 
SEGON. Imposar les CONDICIONS I REQUERIMENTS a què resta sotmesa la 
seva realització, com a mesures a adoptar en l’espai de l’equipament “Molí de 
Mar” per l’entitat organitzadora del festival musical, d’acord amb els informes 
esmentats a la part expositiva de la present resolució i incorporats a 
l’expedient, així com les condicions establertes en el pla d’autoprotecció 
elaborat per a aquest festival. 
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·   Compliment del Codi Tècnic d’Edificació. 
·   Compliment del Reglament electrotècnic de baixa tensió. 
·   Compliment de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
·   Compliment de l’Ordenança reguladora dels establiments musicals i de 
restauració de pública concurrència. 
·   Compliment del Decret 112/2009, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
·   Compliment de l’ordenança municipal reguladora dels establiments musicals 
i de restauració de pública concurrència. 
·   Compliment de la normativa sanitària vigent que li és d’aplicació. 
·   Durant els assajos previstos i durant els concerts dels dies del festival, es 
farà un seguiment continu i permanent dels nivells d’immissió acústica indicats 
a l’estudi acústic, per garantir el compliment de l’article 16 de l’ordenança 
municipal del soroll i les vibracions i les condicions i mesures correctores de 
l’estudi acústic. 
·   Compliment de les condicions imposades en l’informe de la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. 
·   Disposar de l’estudi de la mobilitat provocada pel desenvolupament de 
l’espectacle. 
·   Disposar dels serveis d’higiene i seguretat i dels dispositius d’assistència 
sanitària corresponents. 
·   Compliment del Decret 82/2010, referent als plans d’autoprotecció i 
compliment de les condicions imposades pel servei de protecció civil de 
l’ajuntament o la normativa que el substitueixi. 
·   L’aparcament necessari per al desenvolupament de l’activitat estarà justificat 
i validat segons l’estudi de mobilitat presentat. 
 
Tot això sens perjudici de les altres mesures d’ordre públic que puguin 
correspondre. 
 
TERCER. Condicionar la llicència atorgada a la presentació de la documentació 
següent, que s’haurà de presentar abans que es porti a terme la primera 
actuació del festival de música Nowa Reggae 2015: 
 
- Declaració responsable del fet que l’establiment o activitat compleix els 
requisits establerts pel decret 112/2010. 
- Certificat tècnic on es faci constar que totes les instal·lacions s’han executat 
d’acord amb la documentació presentada i que compleixen amb la normativa 
que li són d’aplicació. 
- Certificat d’instal·lació i funcionament dels limitadors per una EPCA, que 
compleixen amb l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions. 
- Cal disposar del Pla d’Autoprotecció validat i penjat a la Plataforma Digital 
HERMES. 
- Fotocòpia de la documentació que acrediti la legalització de la instal·lació 
elèctrica emesa pel departament d’indústria de la Generalitat. 
- Acreditar el nombre de controladors i vigilants disponibles. 
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- Assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el decret 112/2010. 
- Acreditar els serveis d’higiene i seguretat i dels dispositius d’assistència 
sanitària. 
- Certificat d’estabilitat i solidesa del muntatge de l’escenari. 
 
Disposar dels següents informes favorables: 
 
· Prevenció i seguretat en matèria d’incendis. 
· Avaluació de la mobilitat generada, pel tècnic de mobilitat. 
· Informe acústic que acrediti el compliment de l’ordenança municipal 
reguladora del soroll i les vibracions garantint els nivells establerts en l’article 
16, realitzat “in situ” durant les actuacions. 
 
QUART. Notificar aquest Decret a l’entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA 
REGGAE, organitzadora del festival de música “NOWA REGGAE 2015”, amb 
expressió dels recursos que siguin procedents; així com aquelles persones 
interessades que formen part de l’expedient.” 
 

24. URBANISME. DONAR COMPTE DE LES LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES I D’ACTIVITATS APROVADES PER DECRET 
PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA. 

 
Els assistents es  donen per assabentats de la relació de llicències aprovades 
per decret per donar compte a la Junta de Govern. 
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
1. Sol·licitud presentada per a reparar la terrassa, canviar la banyera per plat de 

dutxa, i enrajolar la cuina al carrer de l’Església, núm. 4,  3r.1a. (exp. obres 
517/2015)  

 
2. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar la 

façana al carrer de Sant Pere, núm. 43. (exp. obres 584/2015) 
   
3. Sol·licitud presentada per a fer estintolament i substitució de forjat a l’habitatge 

situat al carrer de Sant Onofre, núm. 4. (exp. obres 518/2015) 
   
4. Sol·licitud presentada per a treure exp. obres el paviment del jardí i posar-ne un 

de nou, al carrer de John Lennon, núm. 27B. (565/2015) 
 
5. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a canviar les 

baranes dels balcons de la façana principal de l’edifici al passeig Marítim, núm. 
104. (exp. obres 597/2015) 

 
6. Sol·licitud presentada per a pavimentar la terrassa, refer balustrada, fer tanca 

mitgera i fer una barana d’1 m d’alçada de protecció de la piscina, al carrer dels 
Xicrandes, núm. 14. (exp. obres 605/2015) 
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7. Sol·licitud presentada per a reforma interior de l’habitatge, consistent en 
modificar el seu accés i el tram inicial de l’escala, al carrer de la Muralla, núm. 2. 
(exp. obres 607/2015)   

 
8. Sol·licitud presentada per COMUNITAT DE PROPIETARIS, per a reparar 

deficiències estructurals de l’edifici situat al carrer de Josep Coroleu, núm. 159. 
(exp. obres 612/2015)   

 
9. Sol·licitud presentada per REFORMES I REHABILITACIONS GRUP3, SL, per a 

reparar el ràfec superior i dels sota balcons de la façana al carrer de Sant Pau, 
núm. 15. (exp. obres 620/2015) 

   
10. Sol·licitud presentada per FUNDACIÓ CLARISSES DE LA DIVINA 

PROVIDÈNCIA, per a fer obertura d’una porta a la façana, al carrer del Correu, 
núm. 41. (exp. obres 636/2015) 

   
OBRES D’ADEQUACIÓ DE LOCALS COMERCIALS 
 
1. Sol·licitud presentada per TALLER UNLIMITED, SL, per a construir un bany, 

pintar i col·locar porta d’alumini per a local destinat a venda i reparació de 
bicicletes, a l’avinguda de Francesc Macià, núm. 124, bxs. 1a. (exp. obres 
557/2015) 

   
2. Sol·licitud presentada per IGLESIA EVANGÉLICA RUMANA EMANUEL, per a 

construir una cambra al local de l’església evangèlica, al carrer de Solicrup, núm. 
35. (exp. obres 595/2015)   

 
25. URBANISME. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 

COMUNICACIONS PRÈVIES I DECLARACIONS RESPONSABLES 
PRESENTADES PER L’INTERESSAT.  

 
El assistents es donen per assabentats de la relació de les comunicacions 
prèvies i declaracions responsables presentades per l’interessat. 

ACTIVITATS 
 
Innòcues 

1. Declaració responsable de RUIZ-MORENO, CB,  per a instal·lar una oficina de 
serveis immobiliaris i administració de finques al carrer de Sant Gervasi, núm. 
74, local 1a. (exp. 237/15-ACT). 

 
LPCAA 
 
1. Comunicació presentada per exercir l’activitat de taller de reparació d’automòbils 

a la rambla de Josep Tomàs Ventosa, núm. 12. (exp. 137/15-ACT). 
 
2. Comunicació presentada per MASIA CASA DEL MAR, SL, per exercir l’activitat 

de hotel 4* al camí dels Colls, s/n. (exp. 223/15-ACT). 
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REPAR 
 
1. EL RACÓ DE LES COLS, SCP, justificació acústica per ampliar horari de 

tancament fins les 00:00 hores del bar situat a la plaça de les Cols, núm. 12, bxs. 
(exp. 330/14-ACT). 

 
URGÈNCIA 

 
PRÈVIA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA, essent per assentiment unànime dels 
assistents, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia el següent assumpte: 
 
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte 
d’estudi permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament 
jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 1174/1987, de 18 de setembre i 
als efectes d’allò que disposa l’article 92.2 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, llevat els casos en que porti incorporat l’informe jurídic. 
 
SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

26. TRESORERIA. APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL PLA DE 
DISPOSICIÓ DE FONS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÓNOMS. 

 
S’aprova per unanimitat dels assistents aprovar el PLA DE DISPOSICIÓ DE 
FONS DE LA TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10,15 hores, de la 
que s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
 
 
Neus Lloveras Massana                                             Isidre Martí Sardà 
 
 
 
 
 
 


