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Junta de Govern Local:

- Per Decret de l'alcaldia núm. 20170006 de data 20 de gener de 2017, es disposa:
“PRIMER. Modificar el punt primer de la Resolució de l’alcaldia núm. 20150054, de
nomenament de regidors i regidores com a membres de la junta de govern local
d’aquest ajuntament, restant redactat tal com segueix:
Sr. Sixte Melchor Giménez
Sr. Julio Roca Font
Sra. Montserrat Pineda Giménez
Sra. María Rodríguez Grau
SEGON. Modificar el punt segon de la Resolució de l’alcaldia núm. 20150054, de
nomenament de tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que
tot seguit es relacionen, d’entre els membres de la junta de govern local:
Sr. Sixte Melchor Giménez, primer tinent d’alcalde
Sr. Julio Roca Font, segon tinent d’alcalde
Sra. Montserrat Pineda Giménez, tercera tinenta d’alcalde
Sra. María Rodríguez Grau, quarta tinenta d’alcalde
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde, per a suspendre i alterar les sessions de la Junta de
Govern Local, com a conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no menyscabi
la gestió dels assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració de
les sessions ordinàries, dins la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia
fixat sigui festiu.
QUART. Procedir a la modificació automàtica de la base 18.2) de les bases d’execució
del pressupost per a l’exercici de 2017, i donar compte d’aquesta Resolució al Ple en
la propera sessió que es dugui a terme”.
- Per Decret de l'alcaldia núm. 20150055 de data 26 de juny de 2015, es disposa:
“PRIMER. Efectuar, a favor de la junta de govern local, una delegació genèrica
d’atribucions en les matèries següents:
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ARTICLE
21.1.f)
LRBRL

ATRIBUCIÓ DELEGADA
Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost
aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència.
Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions
vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos
liquidats en l’exercici anterior.
Ordenar pagaments i rendir comptes.

21.1.g)
LRBRL

21.1.j)
LRBRL
21.1 n)
LRBRL
21.1.o)
LRBRL
21.1.q)
LRBRL
21.1.r)
LRBRL
DA
TRLCSP

DA
TRLCSP

(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.)
Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció
de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni
periòdiques.
Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple
la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística
i dels projectes d’urbanització.
Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per
infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en
què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui
competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el
pressupost.
Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin
expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
Ordenar la publicació i l’execució dels acords municipals i fer-los
complir.
2a Les competències com a òrgan de contractació respecte dels
contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials, i els
contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost ni , en qualsevol cas, la quantia
de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici, ni la quantia assenyalada.
2a L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per
100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €, així
com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la
quantia indicats en els supòsits següents:
Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.
Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic,
l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

SEGON: Delegar en la Junta de Govern Local totes les facultats atribuïdes a l’òrgan
competent, incloent la resolució de recursos, així com qualsevol altra competència
atribuïda a l’alcaldia per legislació especial i sectorial, que no tingui caràcter
exclusiu, o no estigui prohibida expressament la seva delegació”.
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Per acord de la Junta de Govern Local en la seva sessió constitutiva de data 29 de juny de
2015, s’acordà:
“Primer: Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es
periodicitat setmanal, els dilluns a les 17,00 hores”.

celebraran amb

Tanmateix, per acord plenari de data 14 de juliol de 2015, entre d’altres, adopta el següent
acord:
“PRIMER. Efectuar, en favor de la junta de govern local, una delegació genèrica
d’atribucions en les matèries següents:
TITULAR
COMPETÈNCIA

ÒRGAN EN QUI ES
DELEGA

Ple

Ple

ATRIBUCIÓ DELEGADA

ARTICLE

Junta de Govern
Local

L’exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de la
corporació
en
matèries
de
competència plenària.

22.2.j)
LRBRL

Junta de Govern
Local

La declaració de lesivitat dels actes de
l’Ajuntament.

22.2.k)
LRBRL

Ple

Junta de Govern
Local

Ple

Junta de Govern
Local

Ple

Junta de Govern
Local

Les operacions de tresoreria, que li
correspondran quan l’import acumulat
de les operacions vives en aquell
moment superin el 15 per 100 dels
ingressos
corrents
liquidats
en
l’exercici anterior, de conformitat
amb el Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el Text refós
de la Llei d’hisendes locals.

22.2.m)
LRBRL

L’aprovació dels projectes d’obres i 22.2.ñ)
serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió, i quan
encara no estiguin previstos en els
pressupostos.
L’adjudicació de concessions sobre els
béns de la Corporació i l’adquisició de
béns immobles i drets subjectes a la
legislació
patrimonial
així
com
l’alienació del patrimoni quan no
estiguin atribuïdes a l’Alcalde o
President, i dels béns declarats de
valor històric o artístic qualsevol que
sigui el seu valor.
Les contractacions i concessions de
tota classe quan el seu import superi
el 10 per 100 dels recursos ordinaris
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del pressupost i, en qualsevol cas, els
6.000.000 €, així com els contractes i
les concessions plurianuals, quan la
seva durada sigui superior a quatre
anys i els plurianuals de menor duració
quan l’import acumulat de totes les
anualitats superi el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici i,
en tot cas, quan sigui superior a la
quantia assenyalada en aquesta lletra.

DA 2a
TRLCSP

Ple

Junta de Govern
Local

Ple

Junta de Govern
Local

Les altres que expressament
atribueixin les Lleis

Ple

Junta de Govern
Local

L’establiment o modificació dels preus 47.1 RDleg
públics
2/2004

li 52.2.r Dleg
2/2003

SEGON. Delegar en la Junta de Govern Local qualsevol altra competència atribuïda al
plenari per legislació especial i sectorial, que no tingui caràcter exclusiu del Ple, o no
estigui prohibida expressament la seva delegació.
TERCER: L'abast de la delegació esmentada als punts primer i segon es general, per
tant, comprèn la gestió i resolució de les matèries delegades.
Els acords que s'adoptin per delegació s'entendran dictats pel Ple, com a titular de la
competència originària, essent necessari el dictamen preceptiu de la comissió
informativa, d’acord amb el que s’estableix a l’article 123.1 del reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre, i seran immediatament executius i presumptament
legítims.
QUART: Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l'article 51.2 del
reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per RD 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del dia següent a l'adopció
d'aquest acord, sense perjudici de la seva publicació al BOPT, i tindran caràcter
indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació del plenari”.
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