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ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

REF.: 6/2020 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: EXTRAORDINÀRIA. 

Data:  9 de juliol de 2020. 

Hora:  de les 13:00h. a les 13:10h. 

Lloc:  a la sala de Juntes de Serveis Tècnics. 

 

Hi assisteixen 

Carola Llauro Sastre 

Sergi Igual Molina 

Maria Carmen Terradas Saborit 

Mireia Durany Calvo 

 

Secretari: 

Eduard Lluzar López de Briñas 

 

Han excusat la seva assistència 

Benet Oliva Ricós 

 

Ordre del dia 

1.- Acceptació competències 

1.1.- Acceptació de competències delegades mitjançant Decret d’Alcaldia 2020AJUN001073 de 

6/07/2020. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1.0.- Acceptació competències 

1.1.- Acceptació de competències delegades mitjançant Decret d’Alcaldia 

2020AJUN001073 de 6/07/2020. 
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Explica l’abast d’aquest tema per part del secretari municipal, es procedeix a votar i per 

unanimitat, s’adopta l’acord següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSEC2020000023 

 

Assumpte 

 

Acceptació de la reintegració de les competències delegades a la Junta de Govern Local, 

avocades durant l’estat d’alarma. 

 

Relació de fets 

1. Per Decret d’Alcaldia número 853, de data 27 de juny de 2019, es va delegar a la 

Junta de Govern Local les competències següents:  

 

o L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del 

planejament general no atribuïts expressament al Plenari, així com la dels 

instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 

o Atorgament de llicències urbanístiques d’obres majors. 

o Atorgament de llicències d’obres a la via pública no atribuïda al regidor de 

l’àrea.  

o Aprovació de projectes d’obres quina competència no correspongui al plenari, 

ni al regidor de l’àrea. 

o Declaració de ruïna. 

o Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial. 

o Atorgament de les llicències d’activitats no delegades a la regidoria competent. 

o Aprovació de plans directrius quina competència no correspongui al plenari. 

o Aprovació de convenis de col·laboració amb institucions i administracions 

públiques i privades. 

o Resolució dels expedients sancionadors en matèria de residus, activitats, així 

coms expedients sancionadors derivats de la disciplina urbanística, tret de les 

mesures cautelars, que estan delegades al regidor de l’àrea. 

o Execució subsidiària en ordres d’execució, així com la imposició de multes 

coercitives. 

o Aprovar els Comptes de Gestió que rendeixi l’Organisme de Gestió Tributària i 

Recaptació de la Diputació de Barcelona. 
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2. En sessió de Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2019 es va acceptar la 

delegació de les competències abans esmentades, excepte la darrera, relativa a 

l’aprovació dels Comptes de Gestió. 

 

3. La situació d’emergència generada por l’evolució del coronavirus COVID-19 

(SARS-CoV-2), va portar al Govern de l’Estat a decretar l’estat d’alarma 

mitjançant el Reial Decret 463/2020, del 14 de març. 

 

4. Per causes d’operativitat durant l’estat d’alarma, es va necessari poder prendre 

decisions ràpides i no paralitzar l’activitat municipal, així com evitar al màxim la 

celebració de reunions. 

 

5. És per això que per Decret d’Alcaldia 2020AJUN000544 de data 25/03/2020 es va 

considerar convenient avocar temporalment en aquesta Alcaldia les competències 

delegades a la Junta de Govern Local. 

 

6. Davant la finalització de l’Estat d’alarma i de la tornada a la anomenada “nova 

normalitat” institucional i social aquesta avocació de competències a favor de 

l’Alcaldia ja no te un sentit pràctic real. 

 

7. L’alcaldia vol que es torni a la normalitat anterior a la pandèmia i per tant a l’estat 

administratiu de l’inici de la legislatura. 

 

8. Per tant, per Decret d’alcaldia 2020AJUN001073 de data 6/07/2020 es proposa la 

reintegració a favor de la Junta de Govern Local de les competències delegades per 

l’alcaldia al seu moment.  

 

9. La Junta de govern Local, haurà d’acceptar aquesta delegació, moment en el qual 

aquest decret i les seves conseqüències prendran  executivitat. 

 

10. Per tant, la Junta de Govern Local com a òrgan necessari i que recolza l’acció de 

l’alcaldia, estima pertinent l’acceptació d’aquestes competències delegades.  

 

Fonaments de dret  

- Arts. 20.1.b), 21.2 i 3, i 23.1 i 4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del 

règim local.  

- Arts. 48.1.b) i 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 

refós de la llei municipal i règim local de Catalunya 

- Arts. 5, 13 i següents del Reglament Orgànic Municipal aprovat definitivament en 

sessió de 28 de setembre de 2000. 

- Supletòriament, arts. 43 i ss. i 114 i ss. del Decret 2568/86, de 28 de Novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 

locals. 
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- Art. 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector Públic. 

 

Acord 

1. Acceptar novament les competències delegades al seu moment a l’ inici de la 

legislatura, les quals són les següents: 

  

o L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del 

planejament general no atribuïts expressament al Plenari, així com la dels 

instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 

o Atorgament de llicències urbanístiques d’obres majors. 

o Atorgament de llicències d’obres a la via pública no atribuïda al regidor de 

l’àrea.  

o Aprovació de projectes d’obres quina competència no correspongui al plenari, 

ni al regidor de l’àrea. 

o Declaració de ruïna. 

o Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial. 

o Atorgament de les llicències d’activitats no delegades a la regidoria competent. 

o Aprovació de plans directrius quina competència no correspongui al plenari. 

o Aprovació de convenis de col·laboració amb institucions i administracions 

públiques i privades. 

o Resolució dels expedients sancionadors en matèria de residus, activitats, així 

coms expedients sancionadors derivats de la disciplina urbanística, tret de les 

mesures cautelars, que estan delegades al regidor de l’àrea. 

o Execució subsidiària en ordres d’execució, així com la imposició de multes 

coercitives. 

2. Acordar, que des de aquest moment, en el qual s’ha procedit a l’acceptació 

d’aquestes competències delegades, aquesta delegació és immediatament executiva.  
 

3. Comunicar aquesta resolució als cap d’Àrea i a Comunicació i publicar-ho al 

Butlletí Oficial de la província per a general coneixement. 
 

I, sense més temes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 

n’estenc la present acta. 

 

El secretari,        l’alcaldessa, 

Eduard Lluzar López de Briñas     Carola Llauró Sastre 

Document signat electrònicament. 
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