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Dilluns, 6 de juliol de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

EDICTE de delegació de competències als regidors

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 
els Decrets que s'indiquen a continuació, ha resolt delegar les competències següent als regidors que també s'indiquen:

Decret de l'Alcalde núm. 633/2015, de data 17 de juny:

"Primer.- DELEGAR en el senyor JORDI GANDUXÉ PASCUAL, regidor responsable de la direcció política de l'àrea 
d'Urbanisme, les atribucions següents:

1. Les  competències  sancionadores  atribuïdes  a  l'Alcalde,  pel  que  fa  a  infraccions  de  les  normes  urbanístiques 
contemplades en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de 
Catalunya.

2. La instrucció i resolució dels expedients de protecció de la legalitat urbanística regulats en els articles 199 i següents 
de l'esmentat Decret Legislatiu.

3. La instrucció i resolució dels expedients d'ordres d'execució i supòsits de ruïna previstos en els articles 197 i 198 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

4. Les  competències  sancionadores  atribuïdes  a  l'Alcalde,  pel  que  fa  a  infraccions  de  l‘ordenança  municipal  de 
convivència ciutadana i rural, en els supòsits tipificats en els articles 17, 19, 33, 36, 42, 50, 55, 64; del 112 al 125 i del  
126 al 128.

Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l'apartat anterior, comprèn les bases i els procediments d'iniciació i resolució, 
corresponent la d'instrucció dels expedients sancionadors a l'àrea d'Urbanisme.

Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor d'Urbanisme, es podrà interposar, potestativament, recurs de 
reposició davant de l'Alcalde, en els casos i les formes previstes reglamentàriament."

Decret de l'Alcalde núm. 634/2015, de data 17 de juny:

"Primer.- DELEGAR en el senyor MOISÉS TORRES MUÑOZ, regidor responsable de l'àrea d'Obres i Serveis, en l'àmbit 
de les seves atribucions en matèria de serveis municipals, les competències sancionadores atribuïdes a l'Alcalde que es 
regulen, entre d'altres disposicions, al Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya i a les ordenances i els reglaments municipals corresponents.

Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l'apartat anterior comprèn les fases i els procediments d'iniciació i resolució; 
la d'instrucció dependrà del personal adscrit a la regidoria.
 
Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor en aquestes matèries, es podrà interposar, potestativament, 
recurs de reposició davant de l'Alcalde, en els casos i formes previstes reglamentàriament."

Decret de l'Alcalde núm. 635/2015, de data 17 de juny:

"Primer.- DELEGAR en el senyor JORDI GANDUXÉ PASCUAL, regidor responsable d'Activitats i Habitatge, en l'àmbit 
de  les  seves  atribucions,  les  competències  sancionadores  en  matèria  d'activitats,  habitatge,  sorolls  i  anàlogues, 
atribuïdes a l'Alcalde, que es regulen en la normativa que es dirà amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, així com la  
normativa que la desplegui o substitueixi:

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats de Catalunya.

- Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i les instal·lacions.
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- Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  de 
Catalunya.

- Legislació d'habitatge protegit.

- Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.

Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l'apartat anterior comprèn les fases i els procediments d'iniciació i resolució; 
la d'instrucció dependrà del personal adscrit a la regidoria.

Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor en aquestes matèries, es podrà interposar, potestativament, 
recurs de reposició davant de l'Alcalde, en els casos i formes previstes reglamentàriament."

Decret de l'Alcalde núm. 636/2015, de data 17 de juny:

"Primer.- DELEGAR  en  el  senyor  FERRAN  JIMÉNEZ  MUÑOZ,  regidor  de  l'Àrea  de  Seguretat  Ciutadana,  les 
competències sancionadores atribuïdes a l'Alcalde pel que fa a infraccions de les normes sobre ordre i control de trànsit 
en les vies urbanes de titularitat municipal.

Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l'apartat anterior comprèn les fases i procediments d'iniciació i resolució, 
corresponent la d'instrucció dels expedients sancionadors a la policia local.

Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de l'àrea de Seguretat Ciutadana, es pot interposar recurs de 
reposició davant de l'Alcalde, en els casos i formes previstes reglamentàriament."

Decret de l'Alcalde núm. 637/2015, de data 17 de juny:

"Primer.- DELEGAR  en  el  senyor  FERRAN  JIMÉNEZ  MUÑOZ,  regidor  de  l'àrea  de  Seguretat  Ciutadana,  les 
competències sancionadores atribuïdes a l'Alcalde, pel que fa a la sanció de les infraccions a l‘ordenança municipal de 
convivència ciutadana i rural, excepte en el àmbits que afecten els articles 17, 19, 33, 36, 42, 50, 64, del 112 al 125 i del 
126 al 128.

Segon.- LA DELEGACIÓ a que es refereix l'apartat anterior comprèn les fases i els procediments d'iniciació i resolució, 
corresponent la d'instrucció dels expedients sancionadors a la policia local.

Tercer.- CONTRA les resolucions que es dictin pel regidor de Seguretat Ciutadana, es pot interposar, potestativament, 
recurs de reposició davant de l'Alcalde, en els casos i formes previstes reglamentàriament."

Decret de l'Alcalde núm. 638/2015, de data 17 de juny:

"Primer.- DELEGAR al  Sr.  Ferran Jiménez Muñoz,  regidor  de Serveis  Centrals  i  Hisenda,  les funcions en matèria 
d'Hisenda que s'indiquen a continuació i que formen part de les que la legislació local atribueix en aquesta matèria i amb 
el caràcter de delegables a l'Alcalde:

Signatura com a ordenador general de pagaments.

Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost.

Desenvolupar la gestió econòmica de l'ajuntament d'acord amb el pressupost aprovat.

Aprovar padrons fiscals i liquidar els ingressos públics de la corporació.

Organitzar els serveis de recaptació i tresoreria, sens perjudici de la facultat del ple per aprovar les formes de gestió 
d'aquests.

Aprovar les factures, certificats d'obra i documents equivalents, que corresponguin al desenvolupament normal de les 
previsions pressupostàries.

La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions municipals, dels pagaments a justificar, la 
tramitació pressupostària de factures, així com l'ordenació de tots els pagaments derivats de compromisos de despesa 
legalment adquirits. C
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Totes aquelles funcions de l'Alcalde previstes a les bases d'execució del pressupost que tenen expressament el caràcter 
de delegables o que, en el futur, es puguin establir amb aquest caràcter a les mateixes bases. 

Correspondrà a l'Alcalde, entre d'altres i com a competència no delegable, la concertació de les operacions de crèdit a 
que fa referència, entre d'altres disposicions, l'article 39.17 del ROM.

Segon.-  Els actes dictats pel regidor 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.

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 funcions 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'Alcalde, amb caràcter excepcional i mitjançant proposta raonada, qualsevol assumpte 
atribuït a les competències delegades; així mateix, l'Alcalde podrà en qualsevol moment procedir a la revocació de les 
competències delegades.  Les competències delegades s'entenen sens perjudici  de la  facultat  d'avocació per si  de 
l'òrgan delegant.

Els acords adoptats pel Regidor-Delegat en relació a les matèries delegades tindran el mateix valor jurídic que les 
dictades per l'Alcalde com a titular de la competència originària, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i 
executivitat. En conseqüència els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran 
resoltes pel mateix regidor delegat."

Contra aquestes resolucions, que són definitives en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, 
recurs de reposició davant l'òrgan que les ha dictat, 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, 19 de juny de 2015
L'alcalde, Francesc Colomé i Tenas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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