
ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE VALLROMANES

El Ple de l’Ajuntament de Vallromanes en la seva sessió extraordinària de data 25 de 
juny de 2015 va adoptar l’acord següent sobre delegació de competències del Ple 
en la Junta de Govern Local (es transcriu la part resolutiva de l’acord adoptat):

“PRIMER.- Mantenir el règim de delegacions de competències del Ple a la Junta de  
Govern  Local,  aprovat  per  acord  plenari  de  data  28  de  juny  de  2007,  essent  les  
següents:

a) Les contractacions i concessions de tota classe que siguin competència del Ple.  

Aquesta delegació abasta totes aquelles actuacions que l’ordenament jurídic atribueixi  
a l’òrgan de contractació o concedent, que són entre d’altres, a títol enunciatiu:

- Aprovar l’expedient de contractació, disposar l’obertura del procediment d’adjudicació  
i acordar l’adjudicació.

- Adoptar la declaració d’urgència dels expedients de contractació.

- Acordar l’aplicació del procediment negociat.

- Designar els membres de les meses de contractació.

-  Designar  els  representants de l’òrgan de contractació  en la  recepció  de l’objecte  
contractual.

- Acordar la pròrroga dels contractes i concessions.

- Aprovar els Plans de Seguretat i Salut.

- Aprovar preus contradictoris.

- Acordar la modificació dels contractes i concessions.

- Aprovar les devolucions de garanties. 

- Aprovar la  certificació final d’obres.

- Declarar la suspensió i la resolució dels contractes i concessions.

- Aprovar les revisions de preus dels contractes i concessions.

- Acordar la imposició de sancions als contractistes i concessionaris.

- Autoritzar la transmissió a tercers dels contractes i concessions.
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- Excloure el requisit de classificació prèvia en els termes de l’article 25 del Text refós  
de la Llei de Contractes.

- Interpretar  els  contractes i  concessions i  resoldre els  dubtes que plantegi  el  seu  
compliment.

- La declaració de nul·litat dels contractes i concessions. 

b) L’aprovació, modificació i  declaració de caducitat dels projectes d’obres i serveis  
quan,  d’acord  amb la  delegació  prevista  a  la  lletra  a),  correspongui  a  la  Junta  de  
Govern  Local  la  seva  contractació  o  concessió.  Els  projectes  que  comportin  
expropiació forçosa també estan inclosos en l’àmbit de la delegació.

c) L’aprovació,  modificació i  declaració de caducitat  dels projectes d’obres i serveis  
quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. Els projectes que comportin  
expropiació forçosa també estan inclosos en l’àmbit de la delegació.

d) Les adquisicions i alienacions de béns i drets quan siguin competència del Ple.

e) Acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns.

f)  L’exercici  d’accions  judicials  i  administratives  i  la  defensa  de  la  corporació  en  
matèries de competència plenària.
 
g) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

h)  Declarar  les  incompatibilitats  del  personal  i  autoritzar  o  denegar  les  sol·licituds  
sobre compatibilitats.

i) Sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria  
estableixi que el Ple sigui l'òrgan municipal competent.  

j) Proposar a la Generalitat de Catalunya les dues festes locals anuals.

k) Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants.

l)  L’aprovació  dels  actes  de  gestió  del  pressupost  derivats  dels  actes  dictats  en  
l’exercici de les atribucions delegades en els apartats anteriors.

m)  La resolució,  en via administrativa,  de les accions,  reclamacions o recursos de  
qualsevol naturalesa, que s'interposin contra els acords dictats per la Junta de Govern  
Local en ús de les atribucions delegades en els apartats anteriors.  

n)L’establiment  o  modificació  dels  preus  públics  per  la  prestació  de  serveis  o  la  
realització d’activitats de competència de l’Ajuntament.

Notes comunes: 

-  La delegació  no inclou  els  supòsits  en què es requereix  un quòrum especial  de  
votació, per ser atribucions indelegables.  
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- S’inclouen en l’àmbit de la delegació tant els expedients futurs com els preexistents o  
en tramitació.

SEGON.- En relació amb les facultats atribuïdes a l’òrgan delegant per les lletres a) i  
b) de l’article 115 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el  
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, s’estableix  
el següent:

- S’haurà de donar compte, a la següent sessió ordinària del Ple, dels acords  
adoptats  per  la  Junta  de  Govern  Local  en  l’exercici  de  les  competències  
delegades.

- No serà necessari que la Junta de Govern Local informi al Ple prèviament a  
l’adopció d’acords en l’àmbit de les competències delegades, excepte en els  
casos  concrets  en  què  el  Ple  acordi  ser  informat  amb  caràcter  previ  per  
tractar-se d’assumptes de transcendència.

TERCER.- Les atribucions delegades no són 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 pel Ple d'aquest Ajuntament, mitjançant acord  
de data............" 

QUART.- Els acords que s'adoptin per delegació s'entendran dictats per aquest Ple  
com a titular de la competència originària, i seran immediatament executius.  

CINQUÈ.- Aquestes delegacions produiran efectes a partir del dia següent a l'adopció  
d'aquest acord, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació i  
revocació per aquest Ple.

SISÈ.-  Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern Local en la primera  
sessió que celebri.

SETÈ.- Publicar  aquest  acord al  Butlletí  Oficial  de la  Província,  en compliment  de  
l’article  51.3  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  
Entitats Locals.”

Vallromanes a 1 de juliol de 2015

L’Alcalde,
David Ricart i Miró
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