Unitat / Departament

F_RESOLUCION

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²5O0W3L22635Y6X311ADPt»
²5O0W3L22635Y6X311ADPt»

Ajuntament de Salou
DECRET
Data 18-06-2019
Número DEC/3092/2019

5O0W3L22635Y6X311ADP

Codi de document

SEC13I0GK

Núm. d’expedient

7137/2019

18-06-19

5O0W3L22635Y6X311ADP

Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU

Nomenament de membres, periodicitat de la
Junta de Govern Local i delegacions de
l'Alcaldia a la Junta de Govern Local.

Localització de l'activitat

DECRET
Identificació de l’expedient
Expedient número 7137/2019, relatiu al Cartipàs Municipal (legislatura 2019-2023).
Tràmit: nomenament de membres, periodicitat de la Junta de Govern Local i delegacions de
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
Fets
1. El dia 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 15 de juny de 2019.
2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, es considera necessària la delegació de funcions a la Junta de
Govern Local.

Fonaments de dret
1. Article 23·1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2. Article 54 del 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.
3. Article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
4. Articles 20.1.b) de la mateixa Llei i 48.1.b) del 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.
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5. Articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Resolució
1.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, la
qual quedarà integrada pels membres següents:
President: L’alcalde, Sr. Pere Granados Carrillo
Vocals: Sr. Marc Montagut i Prats
Sr. Jesús A. Barragán Pascual
Sra. Julia Gómez Mesonero
Sr. Héctor Maiquez Forcada
Sr. Xavier Montalà Arribas
Sr. Pedro Madrona Arancón
2.- La Junta de Govern Local realitzarà sessió ordinària tots els dijous no festius, a les
12.00 hores del matí.
3.- Les convocatòries de les sessions de la Junta de Govern Local es notificaran per correu
electrònic a tots els seus membres.
4.- L’alcalde podrà en qualsevol moment reunir la Junta de Govern Local quan estimi
necessari conèixer el seu parer o demanar la seva assistència, amb anterioritat a dictar
resolucions en exercici de les seves atribucions.
5.- La Junta de Govern Local en les seves reunions deliberants, d’assistència i assessorament
a l’alcalde, no podrà adoptar cap acord, formalitzant-se el resultat de les deliberacions en
forma de dictamen.
6.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local les competències que tot seguit es
relacionen:

1. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball.
2. Aprovació dels instruments de planejament no expressament atribuïdes al Ple, així
com la dels instruments de gestió urbanística, en tota la seva amplitud.
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3. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les
ordenances municipals, no atribuïdes expressament a altres òrgans.
4. Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de
concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor
estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas,
la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, 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; s’exclou la contractació menor expressament delegada a Regidories
concretes.
5. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.
6. L’adjudicació de concessions sobre els béns de les entitats locals i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el
10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros,
així com l’alienació, permuta i gravamen del patrimoni, quan el seu valor no
excedeixi el percentatge ni la quantia indicats. La delegació comprèn totes les
facultats atribuïdes a l’òrgan competent relatives a inici, adjudicació, execució,
modificació, interpretació i resolució de contractes i les seves adjudicacions.
7. L’atorgament de les llicències d’obres majors i d’activitats i espectacles públics. La
delegació inclou les competències relatives a revocacions, caducitats, desistiments,
ordres de clausura, control, inspeccions.
8. Aprovació dels informes en tots aquells expedients en què intervingui una altra
administració o hagin de resoldre’s per aquesta, en aquells supòsits en què la
competència no estigui expressament atribuïda al ple.
9. Aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions, convocatòria, concessió,
inspecció, resolució, revocació i resolució de recursos.
10. Concertació d’operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions
vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l’exercici
anterior.
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11. L’atorgament de les autoritzacions i llicències sobre el domini públic, independent
de la matèria, que s’adjudiquin mitjançant concurs o subhasta. Aprovació de bases,
convocatòria, adjudicació, inspecció, control, revocació.
12. Creació i atorgament de les llicències de taxi mitjançant concurs; aprovació de
bases, convocatòria, adjudicació i revocació.
13. Totes aquelles altres no atribuïdes expressament a altres òrgans.

7.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern Local, en els
termes i dins dels límits de la present delegació, no sent susceptibles de ser delegades en
cap altre òrgan.
8.- Les delegacions efectuades comprenen totes les potestats inherents per a dictar els
corresponents actes administratius en les matèries delegades, així com autoritzar, disposar i
reconèixer les obligacions dels pagaments que se'n derivin i realitzar totes les actuacions fins
a la total conclusió dels expedients, així com la revisió dels actes i la resolució dels recursos,
a què fa referència l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'article 115 del RD 2568/86
de 28 de novembre, interposats contra els actes dictats en virtut de les atribucions
delegades.
9.- Les presents delegacions, de conformitat amb el que disposa l'article 51.2 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a l'adopció del present
acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i tindran
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació de l’Alcaldia.
F_FIRMA_5

F_FIRMA_3

Alcalde
Pere Granados
Carrillo
18-06-2019 14:49

Secretari General
Enric Ollé Bidó
18-06-2019 14:34

 44
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

