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F_RESOLUCION

Unitat tramitadora: Unitat Administració Secretaria
AJT/7984/2019
Codi document: ASC13I191

AJUNTAMENT DE VIC - Decret
Data 17-06-2019
Número DEC/3956/2019

Assumpte: Constitució de la Junta de Govern Local i delegació de competències de l'Alcaldia

DECRET
Un cop celebrades les eleccions locals i constituït el nou Ajuntament es fa necessari procedir
a l’establiment de la nova organització municipal, i en particular, a la constitució de la Junta
de Govern Local, de conformitat amb els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; l’article 54 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 els articles
52, 112 i 113 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals, aprovat pel Reial decret 2568/86, de 28 de novembre.
Atès que, de conformitat amb la legislació vigent, en aquest municipi és obligatòria la
constitució de la Junta de Govern Local per tenir una població de dret superior als 5.000
habitants.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutiu,
la qual quedarà integrada pels membres següents:
Presidenta:

Sra. Anna Erra Solà, alcaldessa

Vocals:

Sr. Josep Arimany Manso
Sra. Susagna Roura Pujols
Sra. Maria Fabiana Palmero
Sr. Josep M. Roca Bigas
Sr. Josep-Ramon Soldevila Garcia
Sra. Bet Piella Pons
Sra. Núria Homs Molist

En les sessions o reunions de la Junta de Govern Local, l'alcaldessa podrà requerir la
presència de regidors que no hi pertanyin o de personal de l'Ajuntament, a l'objecte
d'informar en allò relatiu a l'àmbit de les seves activitats.
SEGON. La sessió constitutiva de la Junta de Govern Local se celebrarà el dia 25 de Juny de
2019, a les 14.00 h.
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Després de la sessió constitutiva, llevat que el Ple estableixi una altra periodicitat, la Junta de
Govern Local celebrarà sessió ordinària cada dilluns a les 14 hores en primera convocatòria, i
una hora després en segona convocatòria, si s’escau.
Quan els dilluns siguin festius, es podrà posposar al dia següent o no celebrar sessió
ordinària la mateixa setmana. Tanmateix, durant els mesos de juliol, agost i setembre se
celebrarà Junta de Govern Local cada 15 dies quan això, a criteri de l’Alcaldia, no menyscabi
la gestió dels assumptes municipals.
TERCER. La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents competències:
A) L'assistència permanent a l'alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
B) Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delega a la Junta de Govern Local
mitjançant aquesta resolució i que a continuació s'esmenten:
1. Concessió de llicències urbanístiques per a la realització d’obres d’edificació, de
reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin l’estructura o l’aspecte exterior o
afectin la seguretat de les construccions existents, comprenent en tot cas, les
següents:
! Les que afectin els fonaments o els elements estructurals.
! Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions i
els serveis comuns.
! Les que alterin el nombre d’habitatges o locals existents.
! Les que substitueixin o modifiquin els usos existents.
! Les que afectin immobles del patrimoni historicoartístic o es trobin sotmesos
a especial protecció.
! Totes les que requereixin la presentació de projecte per exigència de la
normativa urbanística o sectorial.
2. El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat,
autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions dins dels límits de la seva
competència, exceptuant les competències delegades expressament al regidor/ora
d’Hisenda.
3. Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovades
pel Ple, i aprovar les bases de les proves de selecció del personal i pels concursos de
provisió de llocs de treball.
4. Les contractacions respecte dels contractes d’obres, de subministraments, de serveis,
de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes
privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni,
en qualsevol cas, els sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la
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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 exercici, ni la quantitat assenyalada.
5. Les concessions de béns immobles quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros.
6. 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 els tres milions
d’euros.
7. L’alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost ni els tres milions d’euros.
8. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
9. Les competències en matèria de modificacions del pressupost atribuïdes a l’Alcaldia
que figuren a la base 10a de l’execució del pressupost.
10. Acceptar subvencions i ajuts d´entitats públiques, sempre i quan la normativa
específica de la subvenció no determini que l’acceptació serà competència del Ple
municipal.
11. Aprovar els convenis de col·laboració o cooperació interadministrativa, i els convenis
amb persones físiques o jurídiques públiques o privades sempre que per raó del seu
objecte la competència li vingui atribuïda legal o reglamentàriament a aquesta a
Alcaldia, i comportin despesa amb càrrec al pressupost municipal. Llevat dels
convenis marcs interadministratius i de transferència de funcions o activitats a
d’altres administracions públiques, encomanes de gestió d’altres administracions
publiques per tractar-se de competència del ple.
12. Aprovar l’atorgament de subvencions nominatives i directes per raons d’interès
públic, social, econòmic o humanitari, així com l’acceptació de la justificació i
l’obligació d'abonar els imports atorgats.
13. La signatura de la documentació derivada dels acords de la Junta anirà signada pel
regidor responsable de la proposta aprovada.
C) Les atribucions que li atribueixin les lleis o li delegui el Ple.
QUART. Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats, per al seu coneixement i
efectes.
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CINQUÈ. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es
convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Ho mana i signa l’alcaldessa, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la
secretària.
F_GRPFIRMA_ALCALDE
F_FIRMA_2
Firmat electrònicament per:
L'alcaldessa
Anna Erra Solà
17-06-2019 17:13

Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
17-06-2019 17:38
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