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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
EDICTE
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, relatiu a la Delegació de competències a la Junta de Govern Local,
expedient número 5224/2019 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs municipal 2019-2023.

Es fa públic que en data 4 de juny de 2020, l’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha dictat el
Decret d’Alcaldia 774/2020, de delegació de competències a la Junta de Govern Local, corresponent al
mandat 2019-2023, el contingut del qual es transcriu íntegrament a continuació:

«DECRET NÚM. 774 / 2020
Identificació de l’expedient
Expedient número 5224/2019 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs municipal 2019-2023.
Decret número 867/2019, de 17 de juny de 2019. (Modificació atribucions: d), e); i a), b) i c) de la jgl).
- Delegació de competències a la junta de govern local.
Antecedents
1. El Govern de l'Estat Espanyol, en exercici de les facultats que li atribueix l'article 4, apartat b) de l'article
116.2 de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels Estats d'Alarma, excepció i setge, ha aprovat el Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària
causada pel COVID-19. Entre les mesures adoptades estan les restriccions a la llibertat de circulació de les
persones i importants mesures de contenció.

2. En data 16 de març de 2020, l’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui va dictar el Decret número
370/2020, expedient 1515/2020, del qual es transcriu parcialment la seva part resolutiva següent:
«Primer. Suspendre la celebració de Comissions Informatives, Juntes de Govern Local i Ple,
mentre es mantingui l’estat d’alarma decretat per l’Estat Espanyol mitjançant el Reial Decret 463/2020,
de 14 de març. (...)»

3. En la mateixa data de 16 de març de 2020, l’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui va dictar el
Decret número 371/2020, del qual es transcriu parcialment la seva part resolutiva següent:
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«Primer. Deixar sense efecte la delegació expressa de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local,
acordada mitjançant el Decret 867/2019, de 17 de juny, de 2019, d’organització del cartipàs municipal
2019-2023, relativa a les atribucions següents:
«d) L'aprovació, el reconeixement d’obligacions i l’ordenació de pagaments de factures i
certificacions d’obres, per import igual o superior a 80.000 € exclòs l’IVA, llevat de les factures
preferents i les de caràcter inajornable o urgent, que les aprovarà directament aquesta Alcaldia i
en donarà compte de l’aprovació en la primera Junta de Govern Local que hi hagi, quan superin
aquest import.
e) L'atorgament de les llicències d’obres i d’activitats (llicències ambientals i llicències
municipals d’activitats), excepte que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la
Junta de Govern Local.»
(,,,)»

4. En data 23 de març de 2020, l’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui va dictar el Decret número
440/2020, del qual es transcriu parcialment la seva part resolutiva següent:
Primer. Deixar sense efecte la delegació expressa de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local,
acordada mitjançant el Decret 867/2019, de 17 de juny, de 2019, d’organització del cartipàs municipal
2019-2023, relativa a les atribucions següents:
«a) Les contractacions de tota classe per un valor estimat igual o superior a 80.000 €, IVA
exclòs, sense que puguin superar el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en cap cas,
els 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior als
quatre anys i eventuals pròrrogues incloses, sempre que l’import acumulat de totes les
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.
b) La disposició de despeses, el reconeixement d’obligacions i l’ordenació de pagaments en
aquells assumptes en què sigui competent per a la contractació, d’acord amb l’apartat a)
anterior, i de conformitat amb les Bases d’execució del pressupost.
c) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació d’acord amb l’apartat a) anterior, i estiguin previstos al Pressupost.»
(,,,)»

5. En la sessió extraordinària del dia 30 d'abril de 2020, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents, [16
membres dels grups municipals d’ERC-AM (8); del PSC-CP (3); de la CUP-AMUNT (2); de JUNTS (2) i del PPC
(1)], es va donar compte, en relació amb els dos decrets esmentats anteriorment, del següent:
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«Únic. Donar compte del contingut íntegre del Decret d'Alcaldia número 371/2020, dictat en data 16
de març de 2020; i del Decret d'Alcaldia número 440/2020, dictat en data 23 de març de 2020, pels
quals es resol deixar sense efecte la delegació expressa de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern
Local, acordada mitjançant el Decret 867/2019, de 17 de juny, d'organització del cartipàs municipal
2019-2023, en relació amb les atribucions detallades amb les referències d) i e); i a), b) i c),
respectivament.»
6. Mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19; i mitjançant el RDL 11/2020, de 31 de març, s’adopten
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.
7. El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, ha estat prorrogat pels Reials Decrets 476/2020, de 27 de març;
el 487/2020, de 10 d’abril; i el 514/2020, de 8 de maig; i el 537/2020 de 22 de maig.
8. S’ha derogat, amb efectes del dia 1 de juny de 2020, la disposició addicional tercera de l’esmentat Reial
Decret 463/2020, de 14 de març.
9. Atesa la situació actual, aquest Alcaldia considera necessari delegar les competències esmentades als
apartats anteriors a la Junta de Govern Local.
10. En data 2-06-2020, el senyor Antoni Jesús Campelo Rodríguez, Tècnic d'Administració General, ha
emès un informe jurídic.
11. L’expedient se sotmet a fiscalització per intervenció.
Fonaments de dret
- Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Llei 40/2015 d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- 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.
- El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis
sanitària ocasionada pel COVID-19.
- RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i
econòmic per fer front al COVID-19.
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- Reial Decrets 476/2020, de 27 de març, i el 487/2020, de 10 d’abril; Reial Decret 514/2020, de 8 de maig;
Reial Decret 514/2020, de 8 de maig; i el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pels quals es prorroga l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,
RESOLC:
Primer. Delegar a la Junta de Govern Local les competències esmentades als punts 3 i 4 dels Antecedents
d’aquest decret i assenyalades amb les lletres a), b), c), d), i e).
Segon. Establir, en conseqüència, que les atribucions de la Junta de Govern Local per delegació expressa
d’aquesta Alcaldia, vigents, són les següents:
«a) Les contractacions de tota classe per un valor estimat igual o superior a 80.000 €, IVA
exclòs, sense que puguin superar el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en cap cas,
els 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior als
quatre anys i eventuals pròrrogues incloses, sempre que l’import acumulat de totes les
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del
primer exercici, ni la quantia assenyalada.
b) La disposició de despeses, el reconeixement d’obligacions i l’ordenació de pagaments en
aquells assumptes en què sigui competent per a la contractació, d’acord amb l’apartat a)
anterior, i de conformitat amb les Bases d’execució del pressupost.
c) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació d’acord amb l’apartat a) anterior, i estiguin previstos al Pressupost.
d) L'aprovació, el reconeixement d’obligacions i l’ordenació de pagaments de factures i
certificacions d’obres, per import igual o superior a 80.000 € exclòs l’IVA, llevat de les factures
preferents i les de caràcter inajornable o urgent, que les aprovarà directament aquesta Alcaldia i
en donarà compte de l’aprovació en la primera Junta de Govern Local que hi hagi, quan superin
aquest import.
e) L'atorgament de les llicències d’obres i d’activitats (llicències ambientals i llicències
municipals d’activitats), excepte que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la
Junta de Govern Local.
f) L’atorgament, el reconeixement d’obligacions i l’ordenació de pagaments de subvencions,
beques i ajuts, sigui quin sigui el seu import, sempre que hagin estat el resultat d’una
convocatòria pública. No es contempla en aquesta delegació els ajuts puntuals derivats
d’urgències socials i causes anàlogues.
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g) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament quan sigui competent.
h) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i
dels projectes d'urbanització.»
Tercer. El present Decret és executiu des del dia de la data d’aquest propi Decret. Això de conformitat amb
el que disposa l’article 44.2 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 i haurà d’inscriure’s al Llibre de Decrets de
l’Alcaldia amb data d’avui.
Quart. Fer públic aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler municipal de la corporació, en compliment del que disposen els articles
44.2 i 46.1 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, i comunicar-lo a totes les Àrees, departaments i serveis de
l'Ajuntament.
Cinquè. Notificar aquest decret a les persones interessades.
Sisè. Donar compte del contingut íntegre d’aquest Decret al Ple, en la primera sessió que celebri, en
compliment del que disposa l’article 38.d) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Setè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, i contra la
seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita
la via contenciosa durant sis mesos.»

F_FIRMA_1
Signat digitalment per:
Alcalde
Isidre Pineda Moncusí
15-06-2020 09:31
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