
 
A N U N C I 

 

Per l’Alcaldia s’ha dictat el Decret núm. 1/2021, de data 11 de gener de 2021, el qual és del contingut 
literal  següent: 

 

“Per Decret de l’Alcaldia núm. 187/2019, de 17 de juny, i en ús de les facultats que li 
confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, i altra legislació concordant, es va resoldre establir l’estructura política de les Àrees 
de l’Ajuntament així com un règim de delegacions de competències en favor de diferents 
regidors, d’entre les quals foren atribuïdes al regidor senyor Pere Casas i Ardanaz: 

 

En matèria de MEDI AMBIENT I RESPONSABILITAT AMB L’ENTORN 

 

 La coordinació, gestió i execució dels Plans de Prevenció d’Incendis Forestals. 

 La coordinació, gestió i execució dels programes i activitats relacionats directament 
amb el medi natural i especialment amb les zones de reserva del Parc Natural. 

 La coordinació i gestió dels programes a desenvolupar en matèria de recuperació 
ambiental i d'educació ambiental.  

 El desenvolupament de programes de control ambiental definint programes de treball 
respecte a les indústries del municipi. 

 La definició de polítiques de residus , recollida selectiva i abocadors incontrolats. 

 La resolució d'expedients sancionadors per infracció al medi ambiental, d'acord amb la 
seva legislació sectorial.  

 Autoritzacions per a l'exercici del control sanitari i mediambiental del medi ambient, 
contaminació atmosfèrica, abastament d'aigües, sanejament d'aigües residuals, residus 
urbans i industrials. 

 Llicències d'obertura de petits establiments comercials.  

 Provisió sobre adopció i rectificació de mesures correctores i acords sobre paralització, 
legalització i si s'escau, precintatge o desprecintatge de les activitats tan classificades 
com innòcues realitzades il·legalment; com també la incoació, i si s'escau, imposició de 
sancions . 

 La coordinació, gestió i resolució, així com la tramitació de qualsevol document 
administratiu necessari per a l'execució d'actuacions derivades d'activitats  i comerços. 

 Prevenció i lluita contra les plagues forestals 

 

 
En matèria d’OBRES I SERVEIS 

 

 Gestió efectiva dels serveis corresponents a aquesta Regidoria. 

 Coordinació, gestió i resolucions en matèria de senyalització viària, horitzontal i vertical. 

 La resolució d'expedients sancionadors a concessionaris dels serveis assenyalats en 
l'apartat anterior.  



 

 Acords sobre concessions i retrocessions de drets funeraris i autoritzacions d'altes, 
baixes, canvi de titularitat i trasllat de restes, així com les actuacions derivades del 
control del cementiri, i l’aprovació de les liquidacions de taxes per la prestació de 
serveis funeraris municipals previstes a l’Ordenança. 

 Concessió de llicencies d'escomeses per subministrament d'aigua potable i l’aprovació 
de les liquidacions de les taxes corresponents. 

 Instal.lació, conservació i manteniment d’enllumenat de la via pública, semàfors, 
il.luminacions especials d’edificis i fonts públiques, i seguiment de les obres 
d’instal.lació corresponents. Instal.lació i conservació de les zones verdes. 

 Manteniment i conservació de les vies públiques, paviments i voreres de carrers, 
places, parcs, jardins públics i instal.lacions i equipaments municipals; conservació i 
neteja dels serveis de sanejament i clavegueram de la ciutat. 

 Seguiment de la cooperació municipals en l’execució d’obres públiques en l’àmbit 
superior que afecten al terme municipal (carreteres, enllaços ferroviaris, etc..); 
cooperació i inspecció de les obres d’urbanització promogudes per les associacions 
administratives de propietaris i qualsevol altra entitat urbanitzadora. 

 Organització i funcionament de la Brigada municipal d’obres i serveis urbans 
corresponents. 

 Supervisió i coordinació del servei de recollida, transport i abocament o tractament de 
les escombraries domiciliàries; residus i deixalles d’indústries i a la via pública; 
organització , inspecció i gestió del servei de recollida d’escombraries i neteja viària; 
organització i gestió dels vehicles , maquinària i instal.lacions corresponents. 

 

Atès que en el transcurs del període de mandat fins a hores d’ara s’ha constatat que per raons 
d’eficiència es fa convenient reordenar i ampliar conceptualment les matèries que són objecte 
de delegació. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que legalment tinc conferides 

RESOLC 

PRIMER.- Que les atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les respectives 
regidories de Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn i d’Obres i Serveis,  efectuades a 
favor del regidor senyor Pere Casas i Ardanaz per Decret de l’Alcaldia núm. 187/2019, de 17 de 
juny, romandran vigents amb les modificacions respecte dels camps d’actuació que, a títol 
enunciatiu i amb caràcter de text refós, es recullen a continuació en relació amb cadascuna 
d’elles:  

 

En matèria de MEDI AMBIENT I RESPONSABILITAT AMB L’ENTORN 

 

 La coordinació, gestió i execució dels Plans Territorials de Prevenció d’Incendis 
Forestals. 

 Participació i/o revisió del Plans de protecció civil municipals (plans bàsics 
d’emergència, els plans d’actuació municipal i els plans específics municipals). 

 La coordinació, gestió, execució i tot allò relacionat amb les obres de les franges 
perimetrals de seguretat. 

 Gestió, autoritzacions i comunicacions per a activitats de risc d’incendis. 

 Col·laborar administrativament en la gestió de l’ADF Vacarisses- Rellinars. 



 

 La coordinació, gestió, execució i tot allò relacionat amb les rieres tant urbanes com en 
el medi natural 

 La coordinació, gestió i execució dels programes i activitats relacionats directament 
amb el medi natural i especialment amb les zones de reserva del Parc Natural. 

 La coordinació i gestió dels programes a desenvolupar en matèria de recuperació 
ambiental, d'educació ambiental, sostenibilitat i biodiversitat.  

 El desenvolupament de programes de control ambiental definint programes de treball 
respecte a les indústries del municipi. 

 La definició de polítiques de residus, recollida selectiva i abocadors incontrolats. 

 Gestió, Supervisió, coordinació i incidències del servei de recollida, transport i de 
valorització i de disposició del rebuig dels residus municipals 

 Gestió deixalleries i gestió de l’amiant 

 La resolució d'expedients sancionadors per infracció al medi ambiental, d'acord amb la 
seva legislació sectorial.  

 Autoritzacions per a l'exercici del control sanitari i mediambiental del medi ambient, 
contaminació acústica i atmosfèrica, abastament d'aigües, sanejament d'aigües 
residuals, residus urbans i industrials. 

 Prevenció i lluita contra plagues: processionària i/o espècies al·lòctones. 

 Evolució, seguiment i gestió dels senglars. 

 Llicències d'obertura de petits establiments comercials.  

 Provisió sobre adopció i rectificació de mesures correctores i acords sobre paralització, 
legalització i si s'escau, precintatge o desprecintatge de les activitats tan classificades 
com innòcues realitzades il·legalment; com també la incoació, i si s'escau, imposició de 
sancions . 

 La coordinació, gestió i resolució, així com la tramitació de qualsevol document 
administratiu necessari per a l'execució d'actuacions derivades d'activitats  i comerços. 

 Gestió de l’arbrat ( pla de gestió de poda, plantació i sostenibilitat).  

 Prevenció i lluita contra les plagues forestals 

 Protecció arbres i arbredes singulars.  

 Coordinació i gestió de la caça 

 
 En matèria d’OBRES I SERVEIS 

 

 Gestió efectiva dels serveis corresponents a aquesta Regidoria. 

 Coordinació, gestió i resolucions en matèria de senyalització viària, horitzontal i vertical. 

 La resolució d'expedients sancionadors a concessionaris dels serveis assenyalats en 
l'apartat anterior.  

 Acords sobre concessions i retrocessions de drets funeraris i autoritzacions d'altes, 
baixes, canvi de titularitat i trasllat de restes, així com les actuacions derivades del 
control del cementiri, i l’aprovació de les liquidacions de taxes per la prestació de 
serveis funeraris municipals previstes a l’Ordenança. 

 Concessió de llicencies d'escomeses per subministrament d'aigua potable i l’aprovació 
de les liquidacions de les taxes corresponents. 

 Instal.lació, conservació i manteniment d’enllumenat de la via pública, semàfors, 
il.luminacions especials d’edificis i fonts públiques, i seguiment de les obres 
d’instal.lació corresponents. Instal.lació i conservació de les zones verdes. 



 

 Manteniment i conservació de les vies públiques, paviments i voreres de carrers, 
places, parcs, jardins públics i instal.lacions i equipaments municipals; conservació i 
neteja dels serveis de sanejament i clavegueram de la ciutat. 

 Seguiment de la cooperació municipals en l’execució d’obres públiques en l’àmbit 
superior que afecten al terme municipal (carreteres, enllaços ferroviaris, etc..); 
cooperació i inspecció de les obres d’urbanització promogudes per les associacions 
administratives de propietaris i qualsevol altra entitat urbanitzadora. 

 Organització i funcionament de la Brigada municipal d’obres i serveis urbans 
corresponents. 

 Supervisió, gestió i coordinació dels residus procedents de la neteja viària i vies 
públiques. 

 

SEGON.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir 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/les Regidors/es en virtut d’aquesta delegació, 
s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió en la part expositiva del text 
següent: 

 

“Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 1/2021, 
de data 11 de gener de 2021, publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 
.................” 

Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a 
titular de la competència originària, a qui s'haurà de mantenir informat de l'exercici de la 
delegació, i estaran dotades, per tant, d’executivitat i de la presumpció de legitimitat. 
 

TERCER.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació 
d'aquest Decret al regidor afectat, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d'advocació d'aquesta Alcaldia. 

 

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat, aquesta 
Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències delegades, com a titular de 
la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat d’advocació en 
base a la present resolució, sense necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit. 
 
QUART.-Notificar aquesta resolució al regidor afectat, entenent-se acceptada la competència 
delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en 
contra o es fa ús de la delegació. 
 

CINQUÈ.- Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i 
publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,  a l’eTauler i al Portal de 
la Transparència. “ 
 

La qual cosa es fa pública en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reglament d’ 
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

Vacarisses,  

Antoni Masana i Ubach 

L’alcalde de Vacarisses  
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