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[FirmaDecreto]
DECRET D2015AJUN000585 17/06/2015
REF: Expedient número DECS2015000042
Assumpte

Delegació de competències a la Junta de Govern Local.
Relació de fets

Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de
30 de març, i constituït el nou Ajuntament en sessió plenària de 13 de juny de 2015, és
necessari procedir a l’establiment de la nova organització del govern municipal.
El present Decret té per objecte determinar
determinar la composició i funcions de la Junta de Govern
Local, que és un òrgan d’existència obligatòria d’acord amb l’art. 20.1.b) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL), l’art. 48.1.b) de la llei
municipal i de règim local
ocal de Catalunya i els arts. 5 següents del Reglament Orgànic
Municipal aprovat definitivament en sessió de 28 de setembre de 2000 (ROM).
A la Junta de Govern Local li correspon la funció d’assistència a l’alcalde, i exercir les
atribucions que l’alcalde o altre òrgan municipal li delegui (art. 23 LBRL, art. 14 ROM).
La possibilitat de delegar les funcions corresponents a l’alcalde deriva de l’art. 21.3 i de
l’art. 23.4 LBRL.
Fonaments de dret

- Arts. 20.1.b), 21.3 i 23.4 de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local.
- Arts. 48.1.b) i 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei municipal i règim local de Catalunya
- Arts. 13 i següents del Reglament Orgànic Municipal aprovat definitivament en sessió
de 28 de setembre de 2000.
- Supletòriament, arts. 43 i ss. i 114 i ss. del Decret 2568/86, de 28 de Novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals.
- Art. 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i normes concordants.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació
anteriorment esmentada pren la següent:

Aquest document és una còpia autèntica del suport electrònic identificat per aquest codi de verificació electrònica i que podeu acarar al validador de documents de https://seuelectronica.vilassardedalt.cat

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

Resolució

1. Constituir
ituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori,
que queda integrat pels següents regidors
President: L’alcalde Sr. Xavier Godàs Pérez
Vocals :

Sr. Pau Morales Romero
Sr. Benet Oliva Ricós
Sr. M. Lluïsa Ruhí Planas
Sr. Josep Carlos Babot

Assistiran a les seves sessions, amb veu però sense vot, els regidors següents:
Sra. Paula Lloret Puig
Sra. Carola Llauró Sastre
2. La Junta de Govern ostentarà per delegació de l’Alcaldia el coneixement i resolució dels
expedients següents:
o

L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no atribuïts expressament al Plenari, així com la dels instruments
ins
de gestió
urbanística i dels projectes d’urbanització

o

Atorgament de llicències urbanístiques d’obres majors

o

Atorgament de llicències d’obres a la via pública no atribuïda al regidor de l’àrea

o

Aprovació de projectes d’obres quina competència no correspongui
correspongui al plenari

o

Declaració de ruïna

o

Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial

o

Atorgament de les llicències d’activitats no delegades a la regidoria competent

o

Aprovació de plans directrius quina competència no correspongui al plenari

o

Aprovació
rovació de convenis de col·laboració amb institucions i administracions
públiques.

o

Resolució dels expedients sancionadors en matèria de residus, activitats, així coms
expedients sancionadors derivats de la disciplina urbanística, tret de les mesures
cautelars.

o

Execució subsidiària en ordres d’execució, així com la imposició de multes
coercitives

o

Resolució dels expedients de reserva d’estacionament general o específica, càrrega
i descàrrega, guals

o

Resolució dels expedients sobre ocupació de via pública consistents
consistents en col·locació
de pilons, jardineres o altres elements permanents

o

Resolució d’expedients sobre senyalització viària

o

Aprovar els Comptes de Gestió que rendeixi l’Organisme de Gestió Tributària i
Recaptació de la Diputació de Barcelona.
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o

Aprovació de les bases per les proves para la selecció de personal i pels concursos
de provisió de llocs de treball para los concursos de provisió.

3. Les atribucions delegades no són susceptibles de ser delegades a cap altre regidor ni
òrgan. En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut d’aquesta
delegació, es farà constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió del text següent:
següent
“Aquest
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret ..., de data ... de juny de 2015 i
publicat al BOP núm. ....”
Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats
dictats per aquesta Alcaldia com
titular de la competència originària.
4. Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució,
sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província (art. 44.2 ROF), i
tindrann caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per aquesta
Alcaldia.
5. Comunicar aquesta resolució als regidors afectats. Segons l’art. 9 del ROM per a
l’efectivitat de la delegació es requereix l’acceptació de l’òrgan en qui es delegui,
entenent-se
se acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils no fa manifestació
expressa davant l’Alcalde de la seva no acceptació.
6. Donar trasllat a tots els serveis municipals pel seu coneixement i efectes.
7. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial
Oficial de la Província i al Butlletí d’informació
municipal, en compliment del que preveu l’art. 9 c) ROM, donar difusió d’aquesta
resolució a la web municipal
8. Donar compte al Ple d’aquesta resolució a la sessió extraordinària que es convoqui per
donar compliment
pliment al que preveu l’art. 38 del ROF.
A Vilassar de Dalt,
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