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Llibre de Resolucions

El/La funcionari/a encarregat/da,

Decret
Eduard Rovira Gual, Alcalde de l’Ajuntament de Torredembarra, dicto aquesta resolució que
es fonamentada en els fets i consideracions que a continuació s’exposen:
Antecedents de fet
En data 15 de juny de 2019, d’acord amb la Llei Orgànica del Règim Electoral General, s’ha
procedit a la constitució del nou Ajuntament de Torredembarra sorgit de les eleccions
municipals del 26 de maig, resultant proclamat nou Alcalde del municipi el regidor
sotasignant.
En aquest municipi és preceptiva l’existència d’una Junta de Govern Local, atès que la seva
població excedeix dels 5.000 habitants, tal com exigeixen els articles 20.b) de la Llei 7/85, de
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 48.1.b del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril).
Correspon al nou Alcalde, d’acord amb els articles 23.1 i 54.1, respectivament de les
esmentades lleis, nomenar lliurement als regidors que formaran part de la Junta de Govern
Local, juntament amb l’Alcalde, amb un nombre no superior al terç del nombre legal
d’aquests, i amb un mínim de tres, quòrum mínim necessari per a poder celebrar sessió de
la Junta de Govern.
Essent així mateix necessari designar Tinents d’Alcalde per tal de substituir per ordre de
nomenament al titular d’aquesta alcaldia, en els casos de vacant, d’absència del municipi o
de malaltia, procedeix d’acord amb l’article 23.3 de l’esmentada llei reguladora de les Bases
de Règim Local i 55 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, fer la designació de
tinents d’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern.
D’altra banda, i de conformitat amb l’establert en els articles 43.2 i següents del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat per Reial
Decret 2568/1986 de 28 de novembre), i 28.2 del Reglament Orgànic Municipal, cal dotar la
Junta de Govern Local d’aquelles atribucions de l’Alcalde que d’acord amb la llei (articles
21.3 de la llei reguladora de les Bases de Règim Local i 53.3 de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya) tinguin caràcter delegable, i resulti més convenient el seu exercici per la
Junta.
Per la qual cosa, i en ús de les atribucions esmentades, RESOLC:
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els següents regidors: Núria Batet
Miracle, Josep Maria Guasch Gibert, Raúl García Vicente i Maria Gual Figuerola, que
integraran aquest òrgan juntament amb l’Alcalde.
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Segon.- Tots ells ostentaran la condició de Tinents d’Alcalde, amb les facultats de l’article 47
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 29 del
Reglament Orgànic Municipal, i amb el següent ordre de substitució:
1er. Tinent d’Alcalde, Sra. Núria Batet Miracle
2on.Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Maria Guasch Gibert
3er. Tinent d’Alcalde, Sr. Raúl García Vicente
4rt. Tinent d’Alcalde, Sra. Maria Gual Figuerola
El nomenament dels Tinents d’Alcalde serà efectiu des del moment de la signatura del
present Decret.
Tercer.- Es deleguen en la Junta de Govern Local les següents atribucions delegables de
l’alcaldia previstes a l’article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local i les
corresponents de l’article 53 del Text refós de la Llei 8/87 municipal i règim local de
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril:
1. En matèria de recursos humans:
•
•
•
•
•

Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel
Ple.
Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de
provisió de llocs de treball.
Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
Nomenar els funcionaris que porten armes.
Sancionar els funcionaris que porten armes.

2. En matèria d’urbanisme:
•
•
•
•

Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al Ple.
Les aprovacions dels instruments de gestió urbanística.
Les aprovacions dels projectes d’urbanització.
Les aprovacions de les quotes urbanístiques.

3. En matèria de contractació, patrimoni, obres i serveis:
•

Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de
subministrament, de serveis, els contractes de concessió d'obres, els contractes de
concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat
no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter pluriennal 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.
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•

•

L'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes 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.
L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan el seu import d’execució superi
l’establert legalment pels contractes menors i en sigui competent per la seva contractació
o concessió, sempre que estiguin previstos en el pressupost.

4. En matèria de llicències:
L’atorgament de totes les llicències no atribuïdes expressament per les lleis sectorials al
Ple, excepte les que es deleguin per aquesta Alcaldia als regidors/es delegats/ades.
Pel que fa a les llicències urbanístiques es deleguen a la Junta les facultats d’atorgament de
les següents:
• Obra major de construcció d’edificacions.
• Qualsevol altra llicència d’obra major que per la seva complexitat o importància o per
concórrer qualsevol altra circumstància excepcional el regidor o regidora delegat o
delegada, amb la conformitat de l’Alcalde, consideri més adient que la resolució
s’adopti per la Junta, conformitat que es presumirà amb la incorporació de la
proposta a l’ordre del dia de la sessió.
5. En matèria de subvencions:
•
•

La convocatòria anual de subvencions d’acord amb les Bases aprovades pel Ple i el
nomenament de l’òrgan col·legiat previst a la Llei de Subvencions encarregat de
realitzar la proposta d’atorgament a l’òrgan concedent.
La concessió de subvencions nominatives, previstes al Pressupost Municipal, a
entitats esportives, veïnals, socials, benèfiques, etc.

6. En matèria econòmica:
El reconeixement de les obligacions i l’ordenació dels pagaments corresponents a qualsevol
tipus de despesa, excepte les següents:
• les despeses de la nòmina i pagues extraordinàries del personal.
• les despeses de les publicacions als diaris oficials (BOPT, DOGC, BOE i DOUE).
• els interessos i amortitzacions dels préstecs.
• les comissions bancàries.
• les despeses dels convenis de delegacions amb Base Gestió d’Ingressos.
• les despeses del servei telefònic, d’electricitat i gas.
• les prestacions d’urgència social, d’acord amb les bases que aprovi el Ple.
• les assistències dels membres de la Corporació a les sessions dels òrgans col·legiats.

Plaça del Castell, 8 43830 Torredembarra. Tel. 977640025. NIF P4315500A
secretaria@torredembarra.cat

Expedient: AG1/G128/19/01
Inicials funcionaris: DGS/ROI
Aquest Decret ha estat registrat a Secretaria amb les següents dades:
Número:_________1469________
Data: _____19-JUNY-2019____
Exemplar per a:

l’expedient

Llibre de Resolucions

El/La funcionari/a encarregat/da,

L’exercici de totes aquestes atribucions delegades implicarà el de les atribucions per a la
publicació, execució i el compliment dels acords adoptats per la pròpia Junta.
Quart.- La delegació d’atribucions en la Junta de Govern Local tindrà efectes a partir de la
data de convocatòria de la sessió constitutiva, la qual tindrà lloc el proper dijous 27 de juny a
dos quarts de deu (09:30 hores).
Cinquè.- Notificar el present acord als i a les Tinents d’Alcalde i a tots els departaments,
serveis i dependències de l’Ajuntament, donant compte del mateix a la Junta de Govern
Local i al Ple a les properes sessions que celebrin.
Sisè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la plana web
de l’ajuntament.
Així ho disposo mitjançant aquesta resolució que signo en la data que consta a
l’encapçalament i que s’incorporarà al Llibre de Resolucions de l’Alcaldia.

L’Alcalde

Davant meu,
El Secretari

Eduard Rovira Gual

Rafael Orihuel Iranzo
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