
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CONSTITUTIVA DE LA JUNT A DE GOVERN LOCAL  
 
 
Vacarisses,  22 de  juny de 2015 
 
 
A les 11:00 hores es reuneixen a la Sala d'Actes de l'Ajuntament els senyors Regidors/es,  OLGA 
SERRA I LUQUE, LAURA SÁNCHEZ LÓPEZ, MARÍA LUISA SANTANDER AGUILAR I ALBERT 
SALAMÉ I SABATER,  presidits pel  Sr. Alcalde  ANTONI MASANA I UBACH. 
 
Actua de Secretari Joan Amengual i Tomé,  qui dóna fe de l'acte. 
 
L'objecte de la sessió es procedir a la constitució de la nova Junta de Govern Local, com a resultat de la 
nova composició de la Corporació constituïda el 13 de juny de 2015 
 
Oberta la sessió i declarada no pública per la Presidència, una vegada comprovat per la secretària 
accidental l'existència de quòrum d'assistència necessari perquè pugui ésser iniciada, el Sr. Alcalde 
disposa que s’iniciï la sessió. 
 
 
 
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
El Sr. Alcalde demana al Secretari que procedeixi a la lectura dels preceptes legals que siguin 
d'aplicació,  i que tanmateix  llegeixi íntegrament el Decret de l'Alcaldia núm. 174/2015, de 18 de juny, el 
contingut del qual és el següent: 
 
“Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 24 de maig de 2015 i constituït el nou 
Ajuntament, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal, en particular, a 
la constitució de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat d'autoorganització que l'article 
4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,  reconeix a aquesta 
Entitat. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l'esmentada Llei, en 
concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i altra legislació complementària, en aquest 
Municipi és obligatòria la constitució de la Junta de Govern Local, pel fet de tenir una població de dret 
superior a 5.000 habitants . 
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació esmentada,  
 
 

RESOLC 
 
 
PRIMER.-  Crear la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, la 

qual quedarà integrada pels membres següents: 
 

� President: l'Alcalde, Antoni Masana i Ubach 
� Vocals:       

- Olga Serra i Luque 
- Laura Sánchez López 
- María Luisa Santander Aguilar 
- Albert Salamé i Sabater 
 
 



 
SEGON.-  Delegar en ella les següents atribucions: 

 
 
En matèria d'Urbanisme  
 

• Atorgament, denegació i pròrroga de llicències urbanístiques i ús del sòl en tots els àmbits, 
així com les de primera ocupació quan impliquin modificació del projecte d'obra,  amb 
exclusió d'obres menors, conformitat de les comunicacions prèvies i llicències de parcel.lació. 

• Emissió d'informes preceptius sobre projectes d'obres, serveis, etc. estudis, concessions i, en 
general, actes d'altres administracions, especialment en matèria d’ obres públiques, impacte 
ambiental, etc.  

• Declaració de ruïna. 

• Aprovació que no posi fi a la tramitació municipal dels instruments de planejament de 
desplegament del planejament general i aprovació dels instruments de gestió urbanística i 
projectes d'urbanització. 

 
 
En matèria d'Activitats 
 

• En les autoritzacions ambientals: aprovació de l'informe vinculant sobre el projecte de 
l'activitat i, si s'escau, de l'informe sobre la proposta de resolució. 

 
• La concessió de les llicències i de comunicacions ambientals. 

 
En matèria de Patrimoni 
 

• Adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no 
superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni  l’import de tes milions d’euros.  

• L'alienació de patrimoni que no superi aquell percentatge ni quantia indicats en els casos 
següents:  

 
- la de béns immobles sempre que estigui prevista al pressupost  
- la de béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals 

no estigui prevista al pressupost.  

• Resolucions sobre responsabilitat patrimonial . 
 
En matèria de Personal 
 

• Aprovació de l’ oferta d'ocupació pública i bases de selecció del personal i dels concursos de 
provisió de llocs de treball . 

 
• Imposició de sancions al personal municipal amb motiu de faltes de caràcter greu o molt 

greu.  
 
• Acords sobre indemnitzacions al personal municipal per danys en els seus béns amb ocasió 

de la prestació dels seus serveis.  
 
En matèria de contractació i projectes 
 

• Processos contractuals diversos:  
 



(a) Les contractacions i concessions de tota classe, amb excepció dels contractes menors, 
quan el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en 
qualsevol cas, els sis milions d’euros. 

 
(b) Les contractacions i concessions de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui 

superior a 4 anys sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi aquell 
percentatge referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada.  

 
(c) L'aprovació de projectes d'obra i de serveis quan sigui competent per a la seva 

contractació o concessió i estiguin previstos els projectes al pressupost.  
 

 
En matèria econòmico-fiscal 

 

• Resolucions sobre:  

(a) Padrons Tributaris i de preus públics, així com les liquidacions tributaries no atribuïdes 
expressament a d'altres òrgans, a excepció dels Padros Tributaris o liquidacions de les 
taxes pels serveis d’Escola de Música, Servei d’Atenció Domicili, Pavelló poliesportiu , 
tallers i activitats. 

(b) Concerts fiscals de tributs i de preus públics en desenvolupament de l'ordenança 
corresponent. 

(c) Liquidacions provisionals i definitives  de contribucions especials i de quotes 
d'urbanització. 

• El desenvolupament de la gestió econòmica i pressupostària d'acord amb el pressupost anual. 
  
  
Generals 

 

• Aprovar les factures i ordenar els pagaments, d’acord amb el Pressupost municipal aprovat. 

• La resolució dels recursos administratius així com de les reclamacions administratives prèvies 
que s'interposin contra actes definitius dictats per la Junta de Govern Local en l'exercici de les 
seves competències. 

 
 

    
TERCER.-  Qualsevol regidor de la Corporació que no gaudeixi de la condició de membre de la 

Junta de Govern Local podrà assistir a les sessions que celebri aquest òrgan, amb 
veu però sense vot. 

 
QUART.-  Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local en els 

termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades 
en cap altre òrgan. 

 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació, s’haurà 
de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent: 

 
“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 174/2015 de data 
18 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data ...............” 
 



Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la 
competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, i seran 
immediatament executius i presumptament legítims. 
 
CINQUÈ.-  La Junta de Govern Local tindrà lloc amb la periodicitat que aprovi el Ple de la 

Corporació. S’estableix que sigui els dilluns no festius de cada setmana, a les 18:00 
hores, i durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre a les 11:00 
hores, al Saló de Sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a aquest efecte ,sense 
necessitat de convocatòria prèvia , quedant automàticament convocats els seus 
membres. En cas que el dia fixat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el dia hàbil següent. 
L’alcaldia podrà suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local 
del mes d’agost i se’l faculta per suspendre o alterar la data de celebració de les 
sessions  que coincideixin amb el període de vacances de Setmana Santa i Nadal o 
altres jornades festives,  prèvia convocatòria realitzada a l'efecte per aquesta 
alcaldia.  

 
SISÈ.-   Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors de la Corporació i als Caps dels 

diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes. 
 
SETÈ.-   Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
VUITÈ.-  Donar compte al Ple d'aquesta resolució a la sessió extraordinària que es convoqui 

per donar compliment al determinat a l'article 38 del ROFRJ de les entitats locals i 
publicar aquesta resolució al BOP, sense perjudici de l'efectivitat d'aquests 
nomenaments des del dia següent de la signatura d'aquesta resolució. “ 

 
 
Acabada la lectura del Decret així com de l'article 112.1 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals i d'altres preceptes legals aplicables, es fa avinent que cada membre 
corporatiu nomenat per a formar part d’aquest òrgan col·legiat no ha presentat cap escrit  no acceptant el 
càrrec,  el Sr. Alcalde declara constituïda la nova Junta de Govern Local per renovació de membres, la 
qual serà integrada pel Sr. Alcalde que la presideix Sr. Antoni Masana i Ubach, i els senyors/es Olga 
Serra i Luque, Laura Sánchez López, María Luisa Santander Aguilar i Albert Salamé i Sabater. 
 
Es dóna per acabada la sessió, essent les onze hores i quinze minuts, de la qual s'aixeca acta i en dono 
fe firmant al peu en companyia del Sr. Alcalde, President de la Junta de Govern Local. 
 
 
EL PRESIDENT,     EL SECRETARI 
 
 
 
 
Antoni Masana i Ubach     Joan Amengual i Tomé 
 
 
 
 


