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Núm. 7544
AJUNTAMENT DE SANT PERE PESCADOR
Edicte referent a les delegacions de l’alcalde a favor de la Junta de Govern
Local
Exp. SE-266/2015
En data 8 de juliol de 2015, es va donar comptes al Ple de la
Corporació del Decret d’Alcaldia 152/2015, de 2 de juliol de 2015,
de delegacions de l’alcalde a favor de la Junta de Govern Local que,
literalment diu:
“DECRET D’ALCALDIA 153/2015
DELEGACIONS DE L’ALCALDE A FAVOR DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Antecedents de fet.
1. La normativa vigent atribueix a l’Alcaldia un conjunt de
competències que, en alguns casos, són delegables a la Junta de
Govern Local.
2. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de
juny de 2015), aquest, en el termini de 30 dies ha de convocar el
Ple de la Corporació per establir l’organització i el funcionament
dels òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, entre
d’altres, comunicar el règim de delegacions de l’Alcalde a la
Junta de Govern Local.
3. En data 22 de juny de 2015 la Secretària de la Corporació ha emès
informe jurídic 19/2015 que consta a l’expedient.
Fonaments de dret.
• Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
• Art. 41 a 45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les Corporacions locals (ROF).
• Disposició Addicional 2ª del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el text refós de la llei de contractes
del sector públic.
Per això,

HE RESOLT
Primer.- DELEGAR a la Junta de Govern Local les atribucions
següents:
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1. En matèria econòmica.
a. Autoritzar i disposar despeses dins el límit de la seva
competència, així com el reconeixement d’obligacions i
l’ordenació de pagaments, sempre que l’import de la despesa
sigui igual o superior als 726,00 € IVA inclòs, d’acord amb el
que es disposa a la DA 2ª.14 TRLCSP.
b. El relatiu a tramitació de padrons tributaris i al reconeixement
de drets.
c. El relatiu a la constitució i cancel·lació de garanties,
fraccionaments i aplaçaments de deutes i sol·licitud i resolució
de procediments relatius a subvencions.
2. En matèria d’obres i serveis, urbanisme i activitats.
a. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió i estiguin
previstos al pressupost municipal.
b. L’aprovació dels instruments de planejament derivat, no
atribuïts expressament al Ple.
c. L’aprovació dels instruments de gestió urbanística i els
projectes d’urbanització.
d. L’atorgament de llicències, atorgament de les quals
correspongui a l’Alcalde.
3. En matèria de patrimoni.
a. L’adjudicació de concessions sobre béns municipals, excepte
la concessió de nínxols.
b. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni superi els
3.000.000,00 €, així com l’alienació de patrimoni que no superi
el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
els béns immobles sempre que estigui previst al pressupost
municipal; i els béns mobles excepte els declarats de valor
històric o artístic alienació dels quals no estigui previst al
pressupost.
4. En matèria de recursos humans.
a. L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el
pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, la convocatòria
i aprovació de les bases de les proves per a la selecció de
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
b. La distribució de les retribucions complementàries que no
siguin fixes i periòdiques.
5. En matèria de contractació.
a. Les contractacions quan l’import no superi el 10% dels recursos
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ordinaris del pressupost, ni els 6.000.000,00 €, inclosos els
plurianuals que no superin els 4 anys, sempre que l’import
acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici, ni la quantia assenyalada.
6. Altres.
a. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per
infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en
que la facultat estigui atribuïda a d’altres òrgans.
b. Resoldre els eventuals recursos que es puguin interposar per
les resolucions dictades en virtut de les delegacions acordades
en el present Decret.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple del present Decret, en la propera
sessió que celebri.
Tercer.- PUBLICAR el present Decret al BOP i al Tauler d’Anuncis
de la Corporació.””
Sant Pere Pescador, 9 de juliol de 2015
Agustí Badosa i Figueras
Alcalde
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