D E C R E T 2015001208.- A Santa Perpètua de Mogoda, 23 de juny de 2015.
Atès el que disposa l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, l'article 54.2 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 l'article 52 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, en relació a la delegació de competències de l'Alcaldessa en favor de la
Junta de Govern Local.
En exercici de les facultats que m'atorga l'article 53 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,
R E S O L C:
1r. Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldessa, estarà formada pels
cinc membres corporatius, xifra no superior a la tercera part del nombre legal de membres de la
Corporació, indicats a continuació:
- Sr. Joan Alcántara Soler.
- Sr. Víctor Rodríguez Sáenz.
- Sr. Albert Ortiz Biarge.
- Sra. Neus Garcia Ribas.
- Sra. Carme Aguirre Ordóñez
2n.- La Junta de Govern Local tindrà les següents atribucions, sense perjudici de les que li
atorgui el Ple de la Corporació:
a) L'assistència permanent a l'alcaldessa, en l'exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que li delega l'alcaldessa, de forma expressa, i que s'indiquen a
continuació:
1)

En totes les matèries:

• La sol·licitud i l'acceptació de subvencions.
• Aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions i ajuts i llur concessió.
• L'aprovació i formalització de concerts i convenis competència de l’alcaldia.
2)

En matèria de Patrimoni:

• L'adquisició de béns i drets, l’alienació i concessions sobre el patrimoni quan llur valor no
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.000.000€. Si es tracta de béns
immobles o de béns mobles declarats de valor històric o artístic, l'alienació ha d'estar
prevista al Pressupost.
• La resolució dels expedients de recuperació d'ofici dels béns de domini públic, així com dels
expedients sancionadors per danys o per actes d'usurpació contra el domini públic
municipal.

• Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament.
3)

En matèria d’Organització i Economia:

• L'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació.
• La resolució d'expedients sancionadors, excepte aquells que comportin la separació del
servei dels funcionaris o l'acomiadament del personal laboral.
• La concessió de prestacions socials i assistencials reconegudes en el Conveni Col·lectiu i
l'Acord Regulador.
• La resolució de recursos administratius que s’interposin en matèria de procediments de
gestió tributària dels impostos, taxes i preus públics.
• La declaració de fallits i incobrables de drets econòmics contra l’Hisenda Municipal.
• L'aprovació de certificacions i factures dins els límits conferits a l'alcaldessa.
4)

En matèria de Territori i Sostenibilitat:

• Aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no
expressament atribuïdes al Ple, així com la resolució d’expedients relatius als instruments de
gestió urbanística i dels projectes d’urbanització complementaris.
• Resolució d’expedients de projectes d’obres i serveis de competència de l’Alcaldia, excepte
les de reparacions menors, conservació i manteniment.
• Aprovació dels plans de manteniment de les instal·lacions.
• Aprovació del programa d’inversions per la millora de l’abastament d’aigua potable al
municipi.
• Aprovació del fons de reposició i dotació econòmica del servei d’abastament d’aigua potable.
• Resolució d’expedients de convenis, en matèries de territori i medi ambient, quan no siguin
de competència plenària. S’inclouen en aquest apartat les actuacions en adhesió a accions
d’altres administracions públiques.
• Resolució d’expedients relatius a sol·licituds de llicències urbanístiques i d’activitat de tot
tipus, excepte les expressament delegades en favor del tinent d’alcaldia de l’Àrea del
Territori i Sostenibilitat.
• Resolució de sol·licituds d’emmagatzematge de residus perillosos en indústries.
• L’emissió de l’informe vinculant pel que fa a les activitats sotmeses al règim d’autorització
ambiental.
• Resolució d’expedients sancionadors en matèria de disciplina urbanística en el cas
d’infraccions lleus i greus.
• Resolució d’expedients relatius a ordres d’execució i de prohibició.
• Resolució d’expedients sancionadors en matèria d’espectacles públics i activitats

recreatives, de prevenció i control ambiental de les activitats, d’equipaments comercials,
d’espectacles públics i activitats recreatives, d’incendis, de centres de culte, d’habitatges
d’ús turístic, de piscines d’ús públic, de tatuatges i pírcings, etc., així com activitats innòcues.
• Autoritzar les actuacions que puguin afectar els arbres o arbredes d’interès local catalogats, i
aprovar els Plans de Protecció corresponents.
• Resolució d’expedients sancionadors en matèria d’arbres o arbredes d’interès local
catalogats.
• Resolució d’altres expedients sancionadors, en matèries de territori i medi ambient, quan la
normativa sectorial atorgui la competència de sanció a l’Alcaldia.
• Aprovació de plans i programes en matèria de Medi Ambient.
• L'atorgament, denegació o d'altres situacions administratives que es puguin produir referides
a la gestió del servei del taxi.
• Resolució d’expedients sancionadors en matèria de guals i d’ocupació de la via pública.
5)

En matèria de Ciutadania i Promoció local:

• La resolució d'expedients sancionadors en matèria de disciplina de mercat, defensa dels
consumidors i dels usuaris, sanitat i protecció dels animals.
• L'atorgament, denegació o d'altres situacions administratives que es puguin produir referides
a autoritzacions o llicències vinculades al Mercat Municipal i al Mercat ambulant.
• L'atorgament, denegació o d'altres situacions administratives que es puguin produir referides
a la gestió dels serveis funeraris i cementiri municipal.
3r.- El règim aplicable a les resolucions dictades per la Junta de Govern Local en exercici
de les competències delegades és el que estableix l'art.52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. Les
resolucions administratives que dicti la Junta de Govern Local en exercici de les facultats
delegades exhauriran la via administrativa, ja que es consideraran dictades per l'òrgan delegant
i els interessats podran exercir les accions procedents davant la jurisdicció competent, sense
perjudici de la interposició amb caràcter previ i potestatiu del recurs de reposició.
L'alcaldessa assumirà, sense necessitat de resolució expressa, les atribucions delegades en
favor de la Junta de Govern Local, quan en casos d'interès públic, urgència o necessitat ho
consideri adequat, donant-ne compte a la Junta de Govern Local.
Ho decreta i signa l’Alcaldessa, Isabel Garcia Ripoll, i com a Secretari i als efectes
exclusius de l'exercici de la funció de fe pública certifico.
L’ALCALDESSA

EL SECRETARI

