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Dimarts, 30 de juny de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE de delegació de competències en la Junta de Govern Local

De conformitat amb l'establert per l'apartat 2 de l'article 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual  
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, es fa públic que l'alcalde, mitjançant 
Decret núm. 617/2015 de data 16 de juny de 2015 ha resolt:

"Primer.- DELEGAR en la Junta de Govern Local, constituïda per Decret de l'Alcalde de data 16 de juny de 2015, les  
següents atribucions:

A) En matèria d'urbanisme i activitats.

1. L'aprovació dels instruments de planejament en desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana, d'acord amb 
el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, l'acord del 
qual no posi fi a la tramitació municipal; en especial es delega a favor de la Junta de Govern les següents aprovacions:

a. L'aprovació inicial dels plans parcials.
b. L'aprovació inicial dels plans parcials de delimitació de sòl urbanitzable no delimitat.
c. L'aprovació inicial dels plans especials de qualsevol naturalesa.
d. L'aprovació inicial de catàlegs.
e. L'aprovació inicial de plans de millora urbana.
f. L'aprovació inicial dels estudis de detall que en el seu cas es tramitin d'acord amb el PGOU.

2. L'aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística.

3. L'aprovació inicial i provisional dels plans parcials del sector d'urbanització prioritària.

4. L'aprovació inicial i definitiva dels projectes d'urbanització.

5. L'aprovació dels sistemes d'actuació urbanística, i en especial els projectes de reparcel·lació, l'aprovació de projectes 
de compensació bàsics, la constitució de la junta de compensació, l'aprovació dels estatuts i les bases d'actuació.

6. L'aprovació dels sistemes d'actuació per concertació, l'aprovació dels projectes de les bases del concurs, com els 
acords de convocatòria, licitació i adjudicació de la concessió, el projecte de reparcel·lació a presentar pel concessionari 
i l'aprovació del conveni urbanístic, així com tots el demés actes definitius als quals fa referència el Decret Legislatiu  
1/2010.

7. L'aprovació del sistema d'actuació de reparcel·lació en la seva modalitat de cooperació, l'aprovació del projecte de 
reparcel·lació  a  presentar  pels  promotors  o  propietaris,  la  possibilitat  d'adoptar  els  acords  necessaris  per  al 
desenvolupament mitjançant concessió urbanística integrada, tals com plecs, licitació i adjudicació i similars, així com 
l'aprovació de l'associació administrativa, en aquest sistema d'actuació urbanística.

8. L'aprovació dels projectes pel canvi de sistema d'actuació urbanística d'acord amb el procediment regulat en el Text 
Refós de la Llei d'urbanisme.

9. L'aprovació dels projectes de delimitació de polígons i d'unitats d'actuació.

10. Qualsevol altre instrument de gestió urbanística i/o de planejament diferents als assenyalats anteriorment, regulats 
en la legislació urbanística aplicable i la competència de la qual correspongui a l'Alcalde.

11. L'aprovació de llicències d'inspecció d'edificacions i altres utilitzacions tals com: parcel·lacions, moviment de terres, 
obres i construcció de nova planta, modificació d'estructura o aspecte exterior de les edificacions; primera utilització 
d'aquestes i modificacions d'ús, demolició de construccions i altres actes compresos en la legislació urbanística.
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12. Les autoritzacions previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats de 
Catalunya,  a  l'ordenança  reguladora  de  la  intervenció  integral  de  l'administració  municipal  en  les  activitats  i  les 
instal·lacions  i, en general, a la legislació d'intervenció de l'administració en el medi ambient;  autoritzacions a favor 
d'entitats col·laboradores per a exercir actes de control ambiental altres actes compresos en la legislació ambiental.

13. Tots els acords o actes municipals que siguin necessaris, tant de tràmit com definitius, per poder executar els acords 
delegats en els apartats anteriors.

14. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu que sigui necessari per l'execució de les competències que en 
aquesta matèria s'atribueixi per la legislació vigent o futura a l'Alcalde i pugi ser delegat en la Junta de Govern Local.

B) En matèria de personal.

1. L'aprovació de l'oferta pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovada pel Ple Municipal.

2. L'aprovació de les bases per a la selecció definitiva del personal funcionari o laboral, així com l'aprovació de les bases 
per a la selecció de personal interí o personal laboral temporal.

3. L'aprovació de les bases que han de regir el concurs públic per a la provisió dels llocs de treball, a excepció de les  
bases per a la provisió de llocs de treball mitjançant lliure designació, la competència de la qual està atribuïda legalment 
al Ple Municipal, en especial l'aprovació de llocs de treball mitjançant lliure designació, dels funcionaris d'administració 
local amb habilitació de caràcter nacional.

4. La modificació de les condicions de treball del personal i en especial l'increment o reducció de la jornada laboral, 
acompanyada de l'increment o reducció de les retribucions corresponents.

5. La distribució de les retribucions complementàries que no siguin de caràcter fix i periòdic i en especial, el complement 
de productivitat.

6. La resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal al servei d'aquest Ajuntament, ja siguin funcionaris o 
personal  laboral,  quan la  qualificació  de  la  falta  sigui  molt  greu,  així  com l'acord  de  la  imposició  de  les sancions 
disciplinàries corresponents, de conformitat amb la seva legislació específica. Queda exclosa d'aquesta delegació, la 
imposició  de la sanció de la separació del  servei  del  personal  funcionari,  o acomiadament del  personal  laboral,  la 
imposició de la qual correspon a aquesta Alcaldia per ésser competència no delegable de conformitat amb la lletra h de 
l'apartat 1 de l'article 21 de la Llei reguladora de bases de règim local.

7. I  qualsevol  acte administratiu, de tràmit definitiu que fos necessari  per a l'execució de les competències que en 
aquesta matèria s'atribueixi per la legislació vigent o futura a l'Alcaldia i pugi ser delegat a favor de la Junta de Govern 
Local.

C) En matèria de contractació.

1. Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de 
gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'EUR, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves 
anualitats  no superi  ni  el  percentatge indicat,  referit  als recursos ordinaris del  pressupost  del  primer exercici,  ni  la 
quantia assenyalada.

2.  L'aprovació dels projectes d'obres i  serveis dels contractes als quals fa referència l'apartat  anterior,  sempre que 
estiguin previstos en el pressupost municipal corresponent, així com l'aprovació dels plecs de condicions, expedient de 
contractació,  autorització  i  aprovació  de  la  despesa,  determinació  del  sistema  de  selecció  del  contractista,  acord 
d'adjudicació, determinació de les fiances i la resta de garanties exigides legalment, interpretació dels contractes, la 
seva resolució, modificació i novació i, si escau, l'aprovació dels projectes complementaris o reformats, l'aprovació dels 
preus contradictoris, l'adjudicació de les obres complementàries i qualsevol altre acte en execució de tots els contractes 
als que es fa referència en l'apartat anterior i s'han delegat a favor de la Junta de Govern.

3. La resolució dels acords sobre els expedients de responsabilitat contractual, per incompliment del contractista, en 
qualsevol dels contractes o concessions als quals s'ha fet referència en l'apartat primer d'aquesta delegació.
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4. L'aprovació de les actes de seguiment de les concessions de serveis.

5. L'aprovació única dels projectes de conservació, manteniment i reparació o instal·lacions dels edificis municipals, als 
que fa referència l'apartat 6 de l'article 37 del ROAS, en aquells supòsits en els que la seva contractació, s'hagi delegat  
en favor de la Junta de Govern el paràgraf primer d'aquest apartat.

6. La conversió i convalidació dels actes, contractes i concessions administratives, en els supòsits assenyalats en els 
apartats anteriors i la contractació de la qual ha estat delegada a la Junta de Govern.

7. De conformitat amb allò que estableix la disposició addicional novena del Reial decret 1098/2001, per la qual s'aprova 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, també es delega a favor de la Junta de  
Govern, en allò que no resulti contradictori amb la Llei de Contractes del Sector Públic, les competències atribuïdes a 
l'òrgan de contractació en aquells contractes, tant públics com privats, i concessions, la competència original dels quals 
està atribuïda a l'Alcalde, d'acord amb allò que disposen les lletres ñ i o de l'apartat 1 l'article 21 de la Llei reguladora de 
les bases de règim local, i en especial les següents:

a. La facultat per acordar que es publiquin el Diari Oficial de les Comunitat Europea, d'aquells contractes, el pressupost 
base de licitació dels quals, sigui inferior al límit assenyalat a la Llei de Contractes de les administracions públiques 
(avui, Llei de Contractes del sector públic) per a la publicació obligatòria al referit Diari Oficial de la Comunitat Europea.

b.  La  facultat  obligatòria  per  atorgar,  en  els  procediments  oberts,  quan el  licitador  hagi  sol·licitat,  amb la  deguda 
antelació, els plecs de clàusules administratives particulars i els documents complementaris, en el termini dels sis dies 
següents a la recepció de la petició. Així mateix, el compliment de les obligacions que s'assenyalen als apartats segon i 
tercer de l'article 78 del referit Reial Decret 1098/2001.

c. La facultat per donar compliment a allò que disposa l'apartat 4 de l'article 80 del Reial decret 1098/2001, en referència 
a la documentació enviada per correu.

d. La facultat senyalada a l'apartat 1 de l'article 27 de l'esmentat Reial decret, per a resoldre les al·legacions formulades 
pels licitadors davant la Mesa de contractació, referent a la proposta d'adjudicació, als casos de proposta de la mateixa 
a la proposició econòmica de preu més baix o econòmicament més avantatjosa per la corporació.

e. La facultat de direcció, inspecció i controlen l'execució i modificació de qualsevol tipus de contracte.

f. La facultat per exigir l'adopció de les mesures concretes per a aconseguir o restablir el bon ordre a l'execució de 
qualsevol tipus de contracte en la forma pactada.

g. La facultat per procedir, en els contractes que tinguin programa de treball, els acords necessaris per a reajustar les 
anualitats; així com reajustar els nous imports anuals i l'aprovació del nou programa de treball resultant.

h. La facultat per acordar la redacció d'un estudi informatiu o avantprojecte, als casos del contractes d'obres, quan a la 
mateixa concorrin especials circumstàncies determinades per la seva magnitud, complexitat o llarg termini d'execució, 
així com determinar el contingut i extensió del mateix.

i. La facultat per a l'aprovació dels estudis informatius i avantprojectes, d'acord amb l'article 123 del Reglament que 
desenvolupa la Llei de contractes de les administracions públiques.

j. La facultat per suspendre l'inici dels contractes d'obres als supòsits previstos a l'apartat 4 de l'article 139 del Reial  
decret 1098/2001.

k. La facultat per atorgar les llicències i autoritzacions de la competència plenària que sigui necessària per a l'execució 
dels contractes.

l. Les facultats senyalades a l'apartat 2 de l'article 144 en referència als programes de treball a presentar pel contractista 
d'obres.

m. La facultat per acordar la devolució anticipada dels abonaments a compte per material acopiats en els contractes 
d'obra i a proposta de la direcció de l'obra.

n. La facultat per aprovar les propostes del director de les obres, quan durant l'execució de la mateixa, fos necessària 
l'execució d'unitats d'obres noves no previstes al projecte i l'acord referent a la repercussió de l'execució d'aquestes 
unitats al termini final de l'obra. C
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8. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per l'execució de les competències que en 
aquesta matèria s'atribueixi per la legislació vigent o futura a l'Alcalde i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.

D) En matèria patrimonial.

1. L'adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la  
legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres  
milions d'EUR, com també l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

2. La concessió, constitució, modificació o extinció dels drets d'ús i habitació sobre habitatges de propietat municipal, en 
la forma estipulada en els articles 523 i següents del Codi Civil.

3. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que sigui necessari per l'execució de les competències que en 
aquesta matèria s'atribueixi per la legislació vigent o futura a l'Alcalde i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.

E) En matèria de seguretat ciutadana i circulació.

1. L'autorització d'actes a la via pública.

2. La concessió d'autoritzacions d'instal·lacions i utilitzacions de la via pública.

3. L'aprovació d'expedients de subhasta de vehicles abandonats a la via pública i cedits; així com l'aprovació dels plecs 
de condicions que han de regir la corresponent concessió; l'expedient de contractació; l'acord d'adjudicació; i fixació de 
les fiances i els acords sobre interpretació, resolució, caducitat, modificació, novació i qualsevol altre acord.

F) En matèria de subvencions.

1. La petició i acceptació de tot tipus de subvencions, atorgades a favor d'aquest Ajuntament, llevat d'aquells supòsits en 
els que la seva normativa específica expressament exigeix l'acceptació per part del Ple Municipal.

2. L'aprovació dels convenis de subvencions, que aquest Ajuntament atorgui en favor d'entitats públiques o privades o si 
s'escau, persona jurídica, llevat d'aquells supòsits en els que la seva competència correspongui al Ple municipal.

3.  L'aprovació  dels  convenis  de col·laboració  amb entitats  públiques  o privades  o  empreses,  en  virtut  dels  quals, 
s'atorguin ajudes econòmiques o de qualsevol naturalesa, en favor d'aquest Ajuntament, pel patrocini de determinats 
serveis o activitats municipals, donant compte al Ple en la primera sessió que se celebri.

4. L'aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats o administracions públiques, en virtut del quals s'atorguin 
determinades  subvencions  o  ajudes,  a  favor  d'aquest  Ajuntament,  a  excepció  dels  convenis  de  col·laboració 
interadministratius, regulats en els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, la competència de la qual 
està atribuïda al Ple Municipal.

5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per l'execució de les competències que en 
aquesta matèria s'atribueixi per la legislació vigent o futura a l'Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.

G) En matèria de convenis de col·laboració o cooperació administratius.

1. L'aprovació de tots els convenis de col·laboració i/o cooperació, tant públics com privats i de qualsevol naturalesa, la 
competència de la qual correspongui a aquesta Alcaldia; i la quantia que anyalment es fixin en les Bases d'execució del 
Pressupost, i sempre que la durada dels mateix o sigui inferior a un any; sens perjudici que aquesta quantia pugui ser 
incrementada en les bases d'execució del Pressupost.

2. L'aprovació dels convenis de col·laboració o cooperació interadministratius, la competència de la qual correspongui a 
aquesta  Alcaldia,  excepte  els  convenis  marcs  interadministratius,  o  aquells  altres  en  els  quals  la  seva  normativa 
reguladora expressament senya-li  que la competència per la seva aprovació és l'Alcaldia i  la mateixa no pugui ser 
delegada en favor de cap òrgan unipersonal o col·legiat d'aquest Ajuntament.

3. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per l'execució de les competències que en 
aquesta matèria s'atribueixi per la legislació vigent o futura a l'Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.
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H) En matèria de promoció econòmica i ocupació.

1. La incoació, tramitació i  proposta de dictamen, per a l'autorització de sol·licitud de programes, cursos, accions o 
estudis la competència dels quals sigui d'aquesta Alcaldia i sempre que la seva durada sigui inferior a un any.

2. La incoació, tramitació i  proposta de dictamen, per a l'acceptació de subvencions de plans d'ocupació i diversos 
programes, la competència de la qual sigui de l'Alcaldia, segons la seva normativa específica i sempre que la durada del 
mateix sigui inferior a un any.

3. La incoació, tramitació i proposta de dictamen, per l'acceptació del canvi d'especialitats de cursos aprovats, sempre 
que la competència sigui de l'Alcaldia, segons la seva normativa específica.

4.  La  incoació,  tramitació  i  proposta  de  dictamen,  per  l'actuació  de  subvencions  per  a  despeses  de  contractació 
d'alumnes d'escola taller, quan l'acord d'acceptació de la subvenció per a tal matèria, sigui de l'Alcaldia segons la seva 
normativa específica.

5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per l'execució de les competències que en 
aquesta matèria s'atribueixi per la legislació vigent o futura a l'Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.

I) En matèria de sentencies judicials.

El donar-se per assabentat, i si s'escau, l'adopció dels acords necessaris per a l'execució en els seus termes literals de 
les sentències, providències, i  autos i  la resta de actes judicials que hagin seguts dictats pels Òrgans judicials,  de 
qualsevol naturalesa, principalment els òrgans i jutjats de lo contenciós - administratiu, en recursos dictats contra actes 
o disposicions de competència de l'Alcalde.

J) Delegació de la clàusula residual.

Es delega a favor de la Junta de Govern la clàusula residual que la lletra s de l'apartat 1 de l'article l'art. 21, de la Llei  
reguladora de les bases de règim local, atribueix a l'Alcalde, en el benentès, que es deleguen residualment a la Junta de 
Govern tots els actes o acords que, essent competència d'aquesta Alcaldia i siguin legalment delegables, corresponguin 
a l'Alcaldia-Presidència per no estar atribuïda per la legislació estatal o autonòmica, tant general com especifica, a favor 
d'altre òrgan municipal.

K) Delegacions genèriques.

Sens perjudici de les delegacions específiques establertes anteriorment, aquesta Alcaldia-Presidència, també delega en 
favor de la Junta de Govern les facultats genèriques següents:

1. La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com obligatoris, que s'interposin sobre actes o 
acords definitius adoptats per la Junta de Govern per delegació de l'Alcalde.

2.  La  resolució  de  les  reclamacions  administratives  prèvies  a  l'exercici  d'accions  judicials  de  qualsevol  naturalesa 
prevista en la legislació vigent, que s'interposin contra actes o acords adoptats per la Junta de Govern per delegació de 
l'Alcaldia.

3. La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en la Llei 30/1992, parcialment modificada 
per la Llei 4/1999, sobre actes o acords dictats per la Junta de Govern, per delegació de l'Alcaldia.

4. Els acords de revocació d'actes, en els supòsits previstos en l'article 105 de la Llei 30/1992, en la seva redacció 
donada per la Llei 4/1999, sobre actes o acords dictats per la Junta de Govern per delegació de l'Alcaldia, així com la 
rectificació d'errades de fet, aritmètics o mecanogràfics, previst en l'apartat 1 l'article 105 del mateix text legal.

5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit definitiu, que fos necessari per l'execució de les competències que en 
aquesta matèria s'atribueixi per la legislació vigent o futura a l'Alcaldia i pugui ser delegat a favor de la Junta de Govern.

Segon.- Els actes dictats  en exercici  de les atribucions,  anteriorment  assenyalades,  s'entenen dictats  per  l'alcalde, 
d'acord amb el que disposa l'apartat 4 l'article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció donada en la Llei 4/1999 i els 
mateixos posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la lletra b de l'apartat 2 de l'article 52 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril i l'apartat 1 de l'article 172 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. C
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Tercer.- En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, expressament s'ha de fer constar el 
número i data del Decret de delegació, de conformitat amb l'apartat 4 l'article 13 de la Llei 30/1992, en la seva redacció 
donada per la Llei 4/1999.

Quart.- Les competències anteriorment assenyalades en cap cas podran ser delegades a favor de terceres persones i 
seran exercides personalment per l'Òrgan delegat; tot  això sens perjudici  que aquest pugui,  en qualsevol  moment, 
sotmetre a la consideració i resolució de l'Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol assumpte 
atribuït  a les competències delegades,  així  mateix,  l'Alcalde podrà en qualsevol  moment procedir  a  la revocació o 
qualsevol altre figura afí de les competències delegades.

Cinquè.- PUBLICAR, de conformitat amb l'apartat 2 de l'article 44 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel  
que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, la present resolució en el Butlletí 
Oficial de la Província.

Sisè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i, prèvia acceptació per part de l'autoritat  
delegada, produirà efectes jurídics fins que l'Alcalde no la revoqui o no es produeixi el nomenament d'un nou Alcalde.

Setè.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera sessió que celebri."

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de 
reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la publicació del  
present edicte.

En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel 
transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució- el  
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en  
què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquests acords, es 
podrà  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  Jutjats  Contenciosos  administratius  de  la  província  de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

Les Franqueses del Vallès, 17 de juny de 2015
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas
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