
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 265/2020, D’1 DE SETEMBRE DE 2020, DE DELEGACIÓ 
DE COMPETENCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Amb motiu de l’estat d’alarma decretat per la Covid-19 i  les següents mesures legislatives per 
evitar la seva propagació, i d’acord amb el que disposa l'art. 116 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals - ROF- i  l’art. 10 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic -LRJSP-, es va fer convenient, per raons d'eficàcia en el funcionament 
dels serveis , que part de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia número 
188/2019, de data 18 de juny de 2019 a la Junta de Govern Local, s’avoquessin de nou a 
l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. 
 
En aquest sentit es dictaren les següent resolucions de l’Alcaldia: 
 
- Decret 102/2020, de 24 de març, respecte de l’aprovació de les factures i l’ordenació del seu 
pagament 
 
- Decret 115/2020, de 17 d’abril,  en matèria de contractació 
 
- Decret 121/2020, de 22 d’abril, en matèria d’urbanisme 
 
- Decret 147/2020, d’1 de juny, en matèria d’activitats 
 
- Decret 188/2020, de 3 de juliol, en matèria de personal 
 
 
Atès que malgrat que continua existint el risc de contagi per la Covid-19, la situació es ve 
controlant amb mesures sanitàries i de distanciament social que, a hores d’ara, permeten el 
contacte personal de grups reduïts.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix l’article 23.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i article 54.2.b)  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  

 RESOLC 

 
 
PRIMER.- Delegar a la Junta de Govern Local 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 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 , PROJECTES, BÉNS I PATRIMONI 

 
 Processos contractuals diversos:  

 
(a) Les contractacions de tota classe, amb excepció dels contractes menors, quan el 

seu valor estimat no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en 
qualsevol cas, els sis milions d’euros. 

 
(b) Les contractacions de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 

anys, eventuals pròrrogues incloses 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.  

 
  

GENERALS 

 

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

    
SEGON.- 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. 
265/2020, de data 1 de setembre de 2020, 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. 
 

 
TERCER.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors de la Corporació i als Caps dels 
diferents Serveis Municipals, per al seu coneixement i efectes. 
 
QUART.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província , al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la Transparència, 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. 
 
CINQUÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució a la propera sessió que es convoqui, sense 
perjudici de l'efectivitat d'aquests nomenaments des del dia següent de la signatura d'aquesta 
resolució.  
 
 
Vacarisses,   

 
 

Antoni Masana i Ubach 
L’alcalde de Vacarisses 

 
 
El secretari 
 
 
 
 
Joan Amengual i Tomé 
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