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ATRIBUCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

- L'assistència permanent a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.   

- Les delegades per l'Alcaldia:  

a) Aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla orgànica 
aprovats pel Ple de l'Ajuntament, aprovar les bases de les proves per a la selecció del 
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, i distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes i periòdiques.  
 
b) Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament 
general, no atribuïts expressament al Ple, això com els instruments de gestió 
urbanística i els projectes d'urbanització.  
 
c) Les contractacions i concessions de tot tipus, quan el seu import no superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; 
incloses les 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.  
 
d) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis, quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.  
 
e) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, així com l'alienació del patrimoni 
que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:  
 
- la de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.   
- la de béns mobles, excepte els que s'hagin declarat de valor històric o artístic, 
l'alienació dels quals no estigui prevista en el pressupost.  
 
f) L'atorgament de llicències de tot tipus, excepte que les lleis sectorials hagin atribuït 
expressament aquesta competència al Ple o a la Junta de Govern Local.  
 
g) El desenvolupament de la gestió econòmica municipal, inclús l'organització de la 
recaptació.  
 

- Les delegades pel Ple municipal:  

a) L'exercici d'accions administratives i judicials, i la defensa de la Corporació en 
matèries de competència plenària.  
 
b) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.  
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c) La concertació d'operacions de crèdit, la quantia acumulada de les quals, entesa 
dintre de cada exercici econòmic, superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
–excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les 
operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en 
l'exercici anterior-, de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les 
hisendes locals.  
 
d) Les alienacions patrimonials, quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost i, en tot cas, les permutes de béns immobles.  
 
e) L'acceptació de béns a títol gratuït.  
 
f) L'alienació de béns mobles no utilitzables.  
 
g) L'arrendament i cessió d'ús de béns patrimonials.  
 
h) La cessió, a precari, de l'ús de béns patrimonials.  
 
i) L'arrendament de béns particulars.  
 
j) La desestimació d'ofertes per a adquisició de béns immobles.  
 
k) L'alta, baixa, o qualsevol altre tipus d'alteració de béns a l'Inventari de béns de 
l'Ajuntament.  
 
l) La concessió de quitança i espera, quan el seu import sigui inferior al 5% dels 
recursos ordinaris del pressupost.  
 
m) L'atorgament de medalles, condecoracions i distincions honorífiques.  
 
n) En matèria de personal: la declaració de les situacions de compatibilitat o 
d'incompatibilitat del personal.  
 
o) En matèria de subvencions: la sol·licitud de subvencions a qualsevol administració o 
entitat i per a qualsevol destinació.  
 
p) En matèria de convenis relatius a qualsevol matèria, inclosos els fiscals, llevat que 
exigeixin quòrum especial, així com programes d'ocupació de qualsevol classe amb 
l'INEM i de contractació del personal que comporti la seva realització i 
desenvolupament, excepte els urbanístics. Tots aquests convenis s'hauran d'informar 
per la corresponent comissió informativa.  

  

 


