
 

 
 

 
La Junta de Govern Local, a l’empara del que disposa l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, tindrà sessions ordinàries amb periodicitat setmanal i tindran lloc els dijous a la 1 
del migdia. En cas de coincidir en dia festiu o vigília,  l’alcalde fixarà la data de la sessió. 
 
L’alcalde podrà  suspendre les sessions de la Junta de Govern Local durant el mes d’agost, 
períodes de  Setmana Santa i Nadal, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes 
municipals. 
 
La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i 
assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, tindrà, per delegació 
d’aquesta, les competències següents: 
 
 
 
EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
1.- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat següents: 
- Els Plans Parcials urbanístics 
- Els Plans Especials urbanístics 
- Els Plans Especials  de Millora Urbana 
 
2.- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes 
d’urbanització. 
 
3.- En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística 
que desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual no es trobi atribuïda 
al Ple de la Corporació. 
 
4.- L’aprovació prèvia a què es refereix l’article 48-1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
5.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis en els supòsits previstos a l’article 21.1.o) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció 
actual. 
 
 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 
 
1.- Aprovar els expedients relatius a les contractacions i les concessions contractuals (obres, 
serveis, subministraments, gestió de serveis públics, administratius especials, privats) de la 
competència d’aquesta Alcaldia d’import superior a 2.500 € (IVA exclòs) que no hagin estat 
objecte de delegació a favor dels regidors d’aquest Ajuntament, incloent aquesta competència 
l’aprovació de tot l’expedient de contractació, des de l’inici fins a la finalització o resolució 
definitiva, inclosa la modificació, la interpretació i la revisió de preus, i també els actes 
d’autorització i disposició de despeses. 
  
2.- Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el valor excedeixi de 
60.101,21 € però no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €. 
 
3.- Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, quan el valor 
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni els 3.000.000 euros.  
 



4.- Adquirir béns i drets quan el valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
i a 3.000.000 euros. 
 
5.- Acceptar expressament els béns adquirits a títol lucratiu quan l’adquisició sigui 
incondicional. 
 
 
 
 
 
 
 
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
1.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple. 
 
2.- Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i per als 
concursos de provisió de llocs de treball, les seves convocatòries corresponents, sense 
perjudici del que disposa l’article 99.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases 
del règim local en la redacció actual. 
 
3.- Nomenar funcionaris o contractar personal indefinit, en virtut d’oposició, concurs-oposició, o 
concurs, a proposta del tribunal qualificador, i resoldre i adjudicar els guanyadors de concursos 
i les beques de durada igual o superior a un any. 
 
4.- Nomenar personal interí i contractar personal laboral en casos de màxima urgència. 
 
5.- Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de 
l’entitat local, o d’una altra administració pública. 
 
6.- Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat. 
 
7.- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació per la comissió d’infraccions lleus, 
greus o molt greus, tret la separació del servei i l’acomiadament. 
 
 
 
EN MATÈRIA D’HISENDA 
 
1.- Aprovar l’autorització i la disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en els 
termes fixats per a cada exercici en les bases d’execució del pressupost. 
 
2.- Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les bases 
d’execució del pressupost, i també l’aprovació prèvia de les bases particulars reguladores de 
les convocatòries corresponents quan requereixin concurrència pública. 
 
3.- Aprovar les liquidacions dels padrons de tributs. 
 
4.- Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’Alcaldia, la sol·licitud de subvencions 
d’organismes, institucions i entitats, públiques o privades, i acceptar les que no siguin 
competència del Ple. 
 
Les atribucions delegades seran exercides per la Junta de Govern Local en els termes i dins 
dels límits d’aquesta delegació, i no són susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan. 
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta delegació, 
s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del 
text següent: 

 



“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 2011/0809 
de data 22 de juny de 2011”. 

 
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular 
de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la 
delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims. 

 
Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article  44.2 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 d’aquesta 
resolució, sense perjudici de la publicació al Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter 
indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 


