DECRET D’ALCALDIA 659/2019
Vist que, un cop celebrades les eleccions locals de 26 de maig de 2019 i constituït el nou
Ajuntament el 15 de juny de 2019, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova
organització municipal i, en particular, a la designació dels membres de la Junta de Govern
Local, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) reconeix a aquesta entitat.
Atès que, de conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de l’esmentada Llei, en
concordança amb els articles 48.1.b) i 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 (TRLMLC), en aquest
municipi és obligatòria l’existència de la Junta de Govern Local, donat que té una població de
dret superior a 5.000 habitants, alhora que estableixen que s’integra per l’Alcaldia i un nombre
de regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per
aquella, comunicant-ho al Ple, i que li correspon l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les
seves atribucions i les atribucions que l’Alcaldia o un altre òrgan municipal li delegui o li
atribueixin les lleis.
Atès que el nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la Junta de Govern Local és
competència de l'Alcaldia a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la LRBRL, 53.2 i
54 del TRLMLC i 46.1 i 52.4 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 (ROF), els quals
també fixen les normes de funcionament de la Junta de Govern Local, i vist l’article 23 del
Reglament Orgànic Municipal (ROM),
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de
caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres següents:
President:
Vocals:

Sr. Antoni Navarro Robledo
Sr. Enric Ramionet Lloveras
Sra. Sílvia Fà Cateura
Sra. Anna Viñas Roca
Sra. Glòria Malagón Aguilera

Segon.- Podran assistir a les sessions, com a convidats, amb veu i sense vot, els següents
regidors:
Sr. Eduard Díaz Capallera
Sr. David Parron Ojeda
Tercer.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica de les següents
atribucions de l’Alcaldia, sense perjudici de la potestat d’avocació per part d’aquesta:
En matèria d’urbanisme
1.- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat següents:
- Els Plans parcials urbanístics
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- 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 (projectes d'actuacions específiques
d'interès públic en sòl no urbanitzable).
5.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis en els supòsits previstos a l’article 21.1.o) de
la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
6.- L’aprovació d’acords relatius a la protecció de la legalitat urbanística.
En matèria de contractació i convenis
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 6.000 euros (IVA exclòs), 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 convenis interadministratius i de col·laboració amb
particulars amb un import superior a 6.000 euros (IVA exclòs) i inferior al 10% dels recursos
ordinaris del pressupost o als 3.000.000,00 euros, 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.
En matèria de patrimoni
1.- Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el valor excedeixi de
60.101,21 euros però no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els
3.000.000,00 euros (IVA exclòs).
2.- 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 3.000.000,00 euros (IVA exclòs).
3.- Adquirir béns i drets quan el valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost
i a 3.000.000,00 euros (IVA exclòs).
4.- Acceptar expressament els béns adquirits a títol lucratiu quan l’adquisició sigui
incondicional.
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En matèria de personal
1.- 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.
2.- Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat.
3.- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació per la comissió d’infraccions lleus,
greus o molt greus, excepte 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 les liquidacions dels padrons de tributs.
3.- Acordar, sense perjudici de les facultats de gestió de l’Alcaldia, la sol·licitud de subvencions
a organismes, institucions i entitats, públiques o privades, i acceptar les que no siguin
competència del Ple.
En matèria de subvencions a tercers
1.- Aprovar la convocatòria, la tramitació i la resolució de les subvencions en règim de
concurrència competitiva.
2.- Aprovar l’atorgament de les subvencions nominatives previstes en el pressupost de la
Corporació.
3.- Aprovar l’atorgament de les subvencions previstes a l’article 22.c) de la Llei general de
subvencions.
Quart.- Indicar que 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’Alcaldia mitjançant Decret 659/2019, de data
25 de juny de 2019”.
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.
Cinquè.- Fer avinent que aquestes delegacions, 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 (ROF), tindran efecte des del
dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la publicació en el BOP, i tindran
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia.
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Sisè.- Fer constar que les convocatòries de les sessions de la Junta de Govern Local es
trametran via correu electrònic als regidors corresponents, concretament a l’adreça electrònica
corporativa.
Setè.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats i als caps dels diferents serveis
municipals, per al seu coneixement i efectes.
Vuitè.- Publicar aquesta resolució en el BOP i en un mitjà d’informació municipal.
Novè.- Comunicar aquesta resolució al Ple en la primera sessió que tingui.
L’alcalde,

Davant meu,
El secretari

Antoni Navarro Robledo

Ignacio López Salvador

Manat i signat per l'alcalde a Llagostera a la data de la signatura electrònica
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