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Assumpte: Constitució Junta de govern local, mandat 2019-2023

Atesa la possibilitat de la delegació de les atribucions legals de l’alcalde amb
la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió, de conformitat amb
el que disposa l’article 21.3 i 23.4, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb les previsions
de la legislació autonòmica de règim local contingudes en l’art. 56 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i amb l’article 25. c) del Reglament Orgànic
Municipal, i art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats locals de 28 de novembre de 1986 i amb la
finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que li confereix la
legislació esmentada
RESOLC:
PRIMER.- Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de
caràcter resolutori, que quedarà integrada pels membres següents:



President:
Vocals:

L'Alcalde, Albert Gil i Gutiérrez
Sra. Marta Pujol i Armengol
Sra. Yolanda Guarinos i Micó
Sr. Daniel Valls i Alsina
Sr. Xavier del Villar i Berenguel
Sra. Laura Álvarez i Estapé
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De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei
7/1985, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54.1 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 altra legislació complementària, en aquest
Municipi és obligatòria la constitució de la Junta de Govern Local, pel fet de
tenir una població de dret superior a 5.000 habitants, corresponent a
l’Alcalde la determinació del nombre de membres de la mateixa i els regidors
que han de posseir tal condició.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Un cop celebrades les Eleccions Locals del passat dia 26 de maig de 2019, i
constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la
nova organització municipal, en particular, a la constitució 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 reconeix a aquesta Entitat.

B

L’alcalde, el dia 10 de juliol de 2019, va dictar la resolució núm. 994/2019 referent
a la constitució de la Junta de Govern Local pel mandat 2019-2023, la qual es
transcriu a continuació:

A

EDICTE
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2.- L’aprovació de les Bases de les proves per a la selecció del personal
funcionari i laboral, pels concursos de provisió de llocs de treball, així com
l’aprovació de la convocatòria d’aquests processos.
EN MATERIA URBANÍSTICA:
1.- L’aprovació de les llicències urbanístiques que requereixen projecte
tècnic, segons la normativa jurídica vigent aplicable.
2.- L’aprovació dels instruments de planejament, de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització, així com les
seves modificacions.
3.- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost de
l’exercici, així com les seves modificacions.
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ:
1.- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi
la quantitat de 60.101,21 Euros i no superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost ni, en tot 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
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1.- L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la
plantilla aprovats pel Ple i les seves modificacions.

Data 23-7-2019

EN MATÈRIA DE PERSONAL:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

QUART.- 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, ostentarà, per delegació d’aquesta, les competències
següents:

B

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a no convocar les sessions ordinàries de la
Junta de Govern Local del mes d’agost, com a conseqüència del període
vacacional, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així
com per a posposar o avançar la celebració de les sessions quinzenals de la
Junta de Govern Local, que podrà ser dins de la mateixa setmana, quan el
dia fixat sigui festiu, es trobi inclòs en un període vacacional, o que per
motius de força major sigui impossible la seva celebració

A

SEGON.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries el
primer, tercer i cinquè dilluns, si s’escau, no festius de cada mes, a les
18.00 hores, en les dependències d'aquest Ajuntament, sempre que aquesta
periodicitat la ratifiqui el Ple de l’Ajuntament a l’empara del que disposa
l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
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exercici, ni la quantia indicada. La delegació comprendrà les modificacions
contractuals i les actualitzacions i revisions de preus, així com dels cànons,
en el seu cas.

3.- La concertació d’operacions de crèdit quan la competència correspongui a
l’Alcalde.
EN MATÈRIA ADMINISTRATIVA:
1.- L’aprovació de convenis interadministratius o amb entitats públiques, la
competència dels quals no correspongui al Ple de l’Ajuntament.
Les altres competències que se li atribueixin en els reglaments i ordenances
municipals i les que li siguin delegades de forma concreta i expressa pel Ple
o l’Alcaldia.
CINQUÈ.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de
Govern Local 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 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 Resolució d’Alcaldia
...... de data ......”
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2.- Atorgament de subvencions d’import superior a 1.502,53 Euros i
acceptació de subvencions d’import inferior a 60.101,21 Euros.

Data 23-7-2019

1.- El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost
aprovat que comportarà l’autorització, la disposició de despeses i el
reconeixement d’obligacions fins al límit dels percentatges i quanties
delegades per a la contractació i l’aprovació de factures i certificacions
d’obra i serveis.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

EN MATÈRIA ECONÒMICA:

B

1.- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni 3.005.060,52 Euros, així com l’alienació
del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicada, en els
supòsits següents:
- La de béns immobles sempre que estigui prevista en el pressupost.
- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic quan
la seva alienació no estigui prevista en el pressupost.
- Arrendament de béns patrimonials.

A

EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
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NOVÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària
que es convoqui per donar compliment al que preveu l'article 38 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.

La Roca del Vallès, 12 de julio de 2019

https://bop.diba.cat
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’alcalde
Albert Gil Gutiérrez
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VUITÈ.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al web
municipal, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com
publicar-ho també al portal de transparència de l’Ajuntament.

CVE 2019025935

SETÈ.- Comunicar aquesta resolució a tots els Regidors i als responsables de
les diferents Àrees en què s’organitza l’Ajuntament, per al seu coneixement i
efectes.

Data 23-7-2019

SISÈ.- Aquestes delegacions, d’acord amb 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, sens perjudici de la seva publicació
al BOP, i tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat d’advocació
per aquesta Alcaldia.

A

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.
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