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ANUNCI

En data de 15 de novembre de 2021 l’alcalde ha dictat la resolució d’alcaldia 
que, literalment, diu:

1. En data 22 de setembre de 2021 es va aprovar inicialment per Resolució 
d’Alcaldia amb caràcter d’urgència el projecte titulat “Projecte de sistema de 
videovigilància al centre de control policial de l’ajuntament de la Roca del 
Vallès”, redactat pel Sr. Marc Seminago, enginyer tècnic de 
telecomunicacions, en representació de l’empresa SARPAT DE PROJECTES, 
essent l'ajuntament de la Roca del Vallès, promotor del projecte.

2. Que en data 24 de setembre de 2021 es pa publicar l’aprovació del projecte 
a el diari El Punt Avui i al tauler d’anuncis de la casa consistorial i al web 
municipal. Així mateix, en data 1 d’octubre va tenir lloc la publicació al BOPB.

3. Que el termini d’exposició pública ha finalitzat sense que s’hagi presentat 
cap al·legació. 

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aproven el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix el següent:
“La tramitació dels projectes d'obres locals ordinàries s'ha d'ajustar al 
procediment següent: a) Acord d'aprovació inicial. b) Informació pública i 
notificació individual, si s'escau. c) Aprovació definitiva.”

2. Respecte l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva del projecte, li 
correspon a la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, segons 
competència que li fou delegada per resolució d’alcaldia número 994 de data 
10 de juliol de 2019, atenent als articles 53.3 i 54.2.b) del TRLMRLC, i en 
virtut del què es preveu en l’article 21.3 de la LRBRL. Per tal d’agilitzar i 
resoldre aquest expedient, tenint en compte que la propera Junta de Govern 
no s’ha de celebrar fins el proper 18 de novembre i que concorren les causes 
necessàries per a la tramitació d’urgència de l’expedient, d’acord amb el que 
preveu l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, s’ha d’avocar aquesta 
competència.

És per això que aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides,

RESOL:
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PRIMER.- AVOCAR la delegació efectuada en la Junta de Govern Local, 
mitjançant Resolució número 994 de 10 de juliol de 2019, publicada al BOPB 
de 23 de juliol de 2019.

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte executiu d’obra 
municipal ordinària titulat “Projecte de sistema de videovigilància al centre 
de control policial de l’ajuntament de la Roca del Vallès”, essent l'Ajuntament 
de La Roca del Vallès, promotor del projecte. 

TERCER.- DISPOSAR la publicació dels presents acords al BOP, al DOGC i 
al tauler d’anuncis de la casa consistorial i al tauler electrònic municipal.
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