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Un cop celebrades les Eleccions Locals del 24 de maig de 2015 i constituït el nou Ajuntament en
sessió plenària de data 13 de juny de 2015, 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 als
Ajuntaments, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2015/578, de data 19 de juny de 2015, del qual
se’n va donar compte a la sessió plenària d’organització de data 25 de juny de 2015, es va
constituir la Junta de Govern Local, es van nomenar els seus membres i l’Alcaldia va efectuar una
delegació de competències al seu favor.
Amb posterioritat, després d’haver pres possessió com a Regidor del Grup Municipal SOM
TORDERA-ENTESA el Sr. José Carlos Villaro Gumpert, en substitució, per defunció, del Sr. Juan
Carlos Seijo Pérez, va dictar-se el Decret d’Alcaldia núm. 2016/253, de data 17 de març de 2016,
per mitjà del qual es van modificar els titulars de les Àrees Generals de Govern, el seu camp
funcional i les delegacions d’atribucions a favor de Regidors/es, així com també es van avocar les
competències específiques delegades al Regidor Sr. Juan Carlos Seijo Pérez, del qual se’n va donar
compte a la sessió plenària de data 17 de març de 2016.
Fruit de la finalització de l’Acord de Govern signat el juny de 2015 entre PDECat i Som Tordera, es
va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 2016/1309, de data 17 d’octubre de 2016, per mitjà del qual
s’avoquen les competències delegades al Regidor Sr. Salvador Giralt Carrillo i se li revoca la
titularitat de l’Àrea General de Serveis Personals, es revoca el seu nomenament com a membre de
la Junta de Govern Local i es revoca la seva designació com a 2n Tinent d’Alcalde, del qual se’n va
donar compte a la sessió plenària de data 27 d’octubre de 2016.
En sessió plenària de data 22 de desembre de 2016, pren possessió com a Regidor del Grup
Municipal PDECat el Sr. Carles Aulet Salvador, en substitució, per renúncia, del Regidor Sr. Marc
Unió Puig.
Les circumstàncies anteriors van fer necessari modificar la composició de la Junta de Govern Local,
així com fer una refosa dels Decrets anteriors. En aquest sentit, es va dictar el Decret d’Alcaldia
núm. 2016/1623, de data 22 de desembre de 2016, del qual se’n va donar compte a la sessió
plenària de data 22 de desembre de 2016, per mitjà del qual va acordar-se el següent:
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Primer.- Designar com a membre de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de
caràcter resolutori, constituït mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2015/578, de data 19 de juny, a la
Sra. Bàrbara Vergés Miralles, de manera que quedarà integrada pels membres següents:
•

PRESIDENT:
Alcalde: Sr. Joan Carles Garcia Cañizares.

•

VOCALS:
Sr. Josep Llorens Muñoz.
Sra. Bàrbara Vergés Miralles.
Sr. José Carlos Villaro Gumpert.
Sr. Àngel Pous Barceló.
Sr. Marçal Vilajeliu Tresserras.

•

SECRETÀRIA:
La de la Corporació: Marta Portella Nogué.

Segon.- Fer constar que, d’acord amb el que va establir-se al Reglament Orgànic Municipal,
publicat al BOPB de data 15 de desembre de 2011 i modificació publicada al BOPB de data 6 de
desembre de 2012, la Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries amb
periodicitat quinzenal els dijous no festius de cada mes de l’any.
L’Alcaldia podrà posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries, dintre de la mateixa
setmana de la data prevista per la seva celebració preceptiva, per raons de força major, o quan e
dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dintre d’un període de vacances, sempre que això no
menyscabi la gestió dels assumptes municipals.
Tercer.- 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 d’entre les previstes als articles 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya, i a la Disposició Addicional 2a del
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic:
EN MATÈRIA D’HISENDA
•

Aprovar l’autorització i disposició de despeses, les ordres de pagament i la rendició de
comptes dins els límits establerts legalment com a competència de l’Alcalde.
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•

Aprovació dels Padrons fiscals (així com de les altes, baixes i depuracions).

•

Aprovació dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

•

Aprovació dels expedients de fraccionaments i ajornaments.

•

Aprovació dels expedients de reconeixement de beneficis fiscals.

•

Aprovació dels comptes de gestió recaptatòria.

EN MATÈRIA DE CONVENIS
•

Aprovar aquells Convenis que, per la matèria i import, sigui competència de l’Alcaldia.

EN MATÈRIA DE DEFENSA DE L’AJUNTAMENT
•

Exercitar les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries
establertes legalment com a competència de l’Alcalde.

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
•

Les contractacions i concessions de tot tipus quan el seu import no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6 milions d’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 exercici ni la quantia
assenyalada.

EN MATÈRIA URBANÍSTICA
•

L’aprovació dels projectes d’obra ordinària i serveis i de les Memòries Valorades quan
l’Alcalde sigui competent per a la seva contractació i concessió i estiguin previstos al
pressupost.

EN MATÈRIA DE PATRIMONI
•

L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni l’import de 3 milions d’euros, i també l’alienació del patrimoni que no superi
el percentatge ni la quantia indicats, llevat dels béns declarats de valor històric o artístic,
qualsevol que sigui el seu valor.
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EN MATÈRIA DE PERSONAL
•

Aprovar qüestions relatives al personal de l’Ajuntament, tals com formació, reconeixement
d’antiguitat i grau, reduccions i prolongacions de jornada, excedències, comissions de
serveis... i, en general, permisos i llicències i situacions administratives.

EN MATÈRIA DE MERCATS
•

Concessió, modificació, baixes, canvis de titularitat i altres relatius a les llicències
d’ocupació del domini públic amb parades del mercat.

EN MATÈRIA PADRONAL
•

Baixes del Padró Municipal d’Habitants.

Quart.- Les competències delegades s’hauran d’exercitar 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:
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 2016/1623, de data 22 de
desembre de 2016, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data ... .
Cinquè.- De conformitat amb el que preveu l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, les delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució,
encara que no s’hagi produït la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i seran de caràcter
indefinit, sens perjudici de la potestat d’avocació per aquesta Alcaldia.
Sisè.- Fer constar que, contra els presents acords, que posen fi a la via administrativa, poden
interposar-se els següents recursos:
•

Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
d’acord amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
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Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.

•

Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.

Setè.- Comunicar aquest Decret a les persones interessades, en el termini màxim de 10 dies hàbils,
a comptar a partir de l’endemà de la notificació –amb el benentès que la designa s’entendrà
acceptada si no es refusa en el termini de 24 hores.
Vuitè.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, al Taulell d’Edictes i a la web
Municipal, en compliment del que preveu l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
Novè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que se
celebri, en compliment del que preveu l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
La qual cosa es fa pública en compliment del que preveuen els articles 9 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i
de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, i 44.2 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic.

Tordera, a 27 de desembre de 2016.

Ho disposo,
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El 1r Tinent d’Alcalde
per delegació (DA 2016/1625),

En dóna fe,
La Secretària,

Josep Llorens Muñoz

Marta Portella Nogué
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