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Decret número: 3545

DECRET D’ALCALDESSA
Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 84/2019/eSEC
DELEGACIONS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
I.- Un cop celebrades el passat dia 26 de maig les Eleccions Locals i constituït el nou
Ajuntament derivat del seu resultat a la sessió constitutiva del passat 15 de juny, es fa
necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, més concretament, a la
delegació d’atribucions de l’Alcaldia en 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, reconeix a aquest Ajuntament.
II.- Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 d’aquesta 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, i amb els articles 7.1,
33 i següents i concordants del ROM i demés legislació complementària, en aquest Municipi
és obligatòria l’existència de la Junta de Govern Local, en tenir una població de dret superior
a 5.000 habitants, i la delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local per part de
l’alcaldessa es formalitzarà per Decret de l’Alcaldia (art. 35.1 ROM).
III.- Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació
esmentada i de conformitat amb allò que estableixen els articles 34 del ROM, 23.2 de la Llei
de bases del règim local i demés preceptes concordants,
RESOLC:
"PRIMER. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents:
a)

Aprovació de circulars i instruccions generals que estableixin circuits i procediments
administratius que determinin directrius de funcionament o determinació de circuits
procedimentals de l’activitat interna municipal quan el seu contingut afecti a més d’una
àrea o regidoria.
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b)

Aprovar els instruments de planejament derivat i de desenvolupament del planejament
general, no atribuïts expressament al Ple, així com els instruments de gestió
urbanística i els projectes d’urbanització (a títol enunciatiu: Formulació i aprovació
inicial dels Plans Parcials urbanístics, Plans Especials urbanístics, Plans Especials de
Millora Urbana, Estudis de Detall). Resolució dels expedients de constitució,
modificació o extinció d’entitats urbanístiques col·laboradores i resolució dels
expedients de gestió urbanística relacionats (aprovació del compte de liquidació
provisional i definitiu).

c)

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan l’Alcaldia sigui competent per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

d)

L’atorgament de les llicències i la resolució dels actes administratius que es relacionen
a continuació, excepte els casos en què les lleis sectorials hagin atribuït expressament
aquesta competència al Ple o a la Junta de Govern Local:
· Llicències d’obres majors (edificació, gran rehabilitació i enderroc).
· Llicències d’activitats.
· Llicències d’autorització d’espectacles i activitats recreatives.
· Les declaracions d’estat ruïnós de les edificacions, excepte en aquells casos en
què hi hagi perill imminent.

e)

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. Aprovar la permuta dels càrrecs
dels funcionaris que els ocupin en propietat, i imposar sancions al personal al servei de
la Corporació.

f)

Les competències que atribueix la legislació reguladora de la contractació pública a
l’Alcaldia com a òrgan de contractació en relació amb les contractacions i concessions
d’obres, concessions de serveis, de subministrament, de serveis, els contractes
administratius especials i els contractes privats, quan el seu import no superi el 10 per
100 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, eventuals pròrrogues incloses 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, i sempre que no
existeixi delegació específica a favor d’un/a regidor/a o correspongui adoptar-les a un
altre òrgan per aplicació de les bases d’execució del pressupost.
En el cas que existís delegació concreta a favor d’un regidor o regidora en matèria de
contractació, la incoació i tramitació de l’expedient es realitzarà per la Regidoria que
ostenti la delegació.
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g)

Aprovació dels convenis de col·laboració o cooperació interadministrativa, els convenis
amb persones físiques o jurídiques públiques o privades i demés convenis, negocis i
contractes exclosos de l’àmbit d’aplicació de la legislació de contractació pública,
sempre que siguin de la competència de l’Alcaldia i la legislació sectorial no atribueixi
aquesta competència a un altre òrgan.

h)

L’adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació 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 del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia
indicats i no hagin estat declarats de valor històric o artístic.

i)

Les competències que la legislació patrimonial sectorial atribueix a l’Alcaldia amb
relació a tota classe de negocis i actes jurídics patrimonials, sempre que no existeixi
delegació específica a favor d’un regidor o regidora.

j)

Aprovació de les bases, la convocatòria i l’atorgament de les llicències d’ocupació del
domini públic municipal, en els casos en què hi hagi concurrència pública.

k)

El desenvolupament de la gestió econòmica municipal. A títol enunciatiu comprèn:
aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en
els termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost;
aprovació del pla de disposicions de fons de la tresoreria; aprovació de les operacions
de crèdit a curt i llarg termini de competència de l’Alcaldia, i aprovació de qualsevol
altre acte administratiu definitiu que fos necessari per a l’execució de les competències
en matèria de gestió econòmica financera, competència de l’Alcaldia que no hagi estat
objecte de delegació en cap regidor o regidora.

l)

Aprovar l’atorgament de les subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les
Bases d’Execució del Pressupost i, en el seu cas, a les bases de la corresponent
convocatòria. Aprovar qualsevol altre acte administratiu definitiu que sigui necessari
per a l’execució de les competències en matèria de subvencions, competència de
l’Alcaldia que no hagi estat objecte de delegació en cap regidor o regidora.

m) L’acceptació de subvencions en aquelles matèries que siguin de la competència de
l’Alcaldia, excepte quan la normativa pròpia de la subvenció exigeixi de manera
expressa l’acceptació pel Ple municipal. Això no obstant, en casos d’urgència per
exhauriment de termini es podrà acordar l’acceptació per Decret del regidor/a delegat
corresponent, en funció de l’àmbit de les seves competències, havent de donar compte
en la propera sessió de Junta de Govern Local que escaigui.
n)

Resolució d’expedients d’ordenació del trànsit a la via pública i senyalització viària.
Resolució d’expedients de talls en el subministrament del servei d’aigua.
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o)

Resolució de tots els expedients sancionadors de competència no atribuïts
expressament al Ple, excepte la imposició de sancions de trànsit.

p)

Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.

q)

La resolució dels recursos administratius, les reclamacions prèvies a la via judicial civil
i laboral, així com la revocació dels actes, rectificació d’errors materials, aritmètics i de
fet, en relació amb les delegacions anteriors. La resolució dels procediments de revisió
d’ofici per motius de nul·litat.

r)

Conèixer de les sentències i interlocutòries que finalitzin els procediments judicials en
els quals hagi estat part la Corporació municipal. L’adopció dels acords necessaris per
a l’execució en els seus termes literals de les sentències, providències, interlocutòries i
la resta d’actes dictats en procediments judicials derivats de l’exercici d’accions en
matèria competència d’aquesta Alcaldia.

s)

Aquelles facultats resolutòries que la legislació de l’Estat o la comunitat autònoma
assignin al municipi sense concretar l’òrgan i aquelles que la legislació assigni
expressament a l’Alcaldia com a delegables i no hagin estat objecte de delegació en
cap regidor o regidora.

t)

Atorgament de permisos i llicències de connexions a les xarxes públiques d’aigua i de
clavegueram.

u)

Atribucions relatives a l’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les
obligacions derivades dels compromisos de despesa legalment adquirits.

SEGON. Les competències delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local
d’acord amb el que preveuen els articles 34 del ROM, 23.2 de la Llei de bases del règim local
i demés preceptes concordants, i en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent
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.
Els acords que s’adoptin per delegació, que seran immediatament executius i presumptament
legítims, 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.
Durant els períodes de vacances de Nadal i estiu en què no hi hagi previstes sessions
ordinàries de la Junta de Govern, les competències a què fa referència aquest Decret es
consideraran automàticament avocades a favor d’aquesta Alcaldia.
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TERCER. Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple de l’Ajuntament i publicar-lo en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’edictes municipal."

Segona tinenta d'Alcaldia

Secretai accidental

Signat a Vilanova i la Geltrú,
25/06/2019 14:03:13

Signat a Vilanova i la Geltrú,
25/06/2019 14:52:32

Adelaida Moya Taulés

Tomás Bonilla Núñez
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