JUNTA DE GOVERN LOCAL
Competències delegades per l’Alcalde
La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’Alcaldia en
l’exercici de les seves competències.
Per delegació d’aquesta Alcaldia la Junta de Govern Local exercirà les competències
següents:
• Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves de selecció de personal i pels
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions
complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
• Aprovació dels projectes d’obres i serveis quant l’alcaldia sigui competent per a
contractar i que estiguin previstos en el pressupost.
• Contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis
públics, contractes administratius especials i els contractes privats quan el seu
import no superi el 10% 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 4 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.
• Adjudicació de concessions sobre els béns de l’entitat local i l’adquisició de
béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions
d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el
percentatge ni la quantia indicats.
• Aprovació de les certificacions derivades dels contractes d’obres, serveis i
subministraments públics subscrits per la Corporació.
• Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
• Atorgament de llicències municipals, que siguin competència de l’Alcaldia.
• Aprovació de bases específiques per a la concessió de subvencions i la seva
adjudicació.
• L’atorgament de subvencions dins dels límits establerts a les bases d’execució
del pressupost municipal, i sempre que no estiguin delegades, per la seva
especificitat en d’altres òrgans municipals.

• Sol·licitud i acceptació de subvencions, quan així ho permetin les bases de les
corresponents convocatòries.
• Aprovació de les factures que corresponguin al desenvolupament normal del
pressupost.
• Aprovació dels comptes de la gestió recaptatòria anual que presenti l’ORGT.
• Aprovació del calendari fiscal, condicions de pagament, fraccionament i/o
ajornament.
• Aprovació d’expedients de cancel·lació de fiances, dipòsits dels contractes,
concessions, etc, adjudicats per la Junta de Govern Local.
• Les atribucions que el Ple Municipal acordi delegar-li.
• Les atribucions que li atorguin les lleis, i que siguin delegables.
(Decret d’alcaldia 268/2015 de 15 de juny de 2015)

Competències delegades pel Ple
Per delegació del Ple de la Corporació la Junta de Govern Local exercirà les
competències següents:
•

•

•
•

Article 52.2.k) del DL 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la llei municipal
i de Règim Local de Catalunya, i article 22.2.j) i 22.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de bases de règim local, quant a exercir les accions administratives i
judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de
l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
Article 52.2.m) del DL 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la llei municipal
i de Règim Local de Catalunya, i article 22.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de bases de règim, quant a la concertació de les operacions de crèdit la
quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels
recursos ordinaris del pressupost llevat de 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., tot això de conformitat amb el que
disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
Article 52.2.o) del DL 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la llei municipal
i de Règim Local de Catalunya, i article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de bases de règim local, en matèria d’aprovació de projectes.
La facultat d’establir, modificar o suprimir els preus públics que aquest Ajuntament
pugui exigir, en els termes de la normativa d’hisendes locals i d’altra que resulti
d’aplicació, com a contraprestació pecuniària per les activitats que realitzi o els serveis
que presti, sempre que les tarifes corresponents cobreixin, com a mínim, el cost
econòmic originat per la realització de l’activitat o la prestació del Server, de
conformitat amb l’article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel

•

qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 23.2.b)
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local,.
Les atribucions que es troben contemplades en la Disposició Addicional segona apartat
2 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, i que aquest òrgan de forma
expressa delega plenament a la Junta de Govern Local, en virtut de l’article 22.4 de la
LRBRL, i que són les següents:
• Contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics,
contractes administratius especials i contractes privats quan el seu import sigui
superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva
durada sigui superior a quatre anys, i l’import acumulat de totes les seves
anualitats superi el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici i la quantia assenyalada.
• Adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del
patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l’Alcalde o al President, i dels béns
declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.

(Acord ple 25 de juny de 2015)

