
DECRET DE L’ALCALDIA 

Atès  el  decret  d’alcaldia  núm.0073/2018  de  data  01/02/2017,  de  cessament  dels 
regidor del PDECAT, Sra. Mariluz Muñoz Rodríguez i Sr. Cèsar Andreu cabot.

L’Article 23 de la Llei  7/85, de 2 d’abril,  reguladora de les Bases del  Règim Local 
estableix que la Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l’Alcalde i un 
nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i 
separats lliurement per l’Alcalde,  el qual n’ha de donar compte al Ple.

Atès  el  Decret  de  l’Alcaldia  núm.140/2007,  de  25  de  juny,  i  el  decret  d’alcaldia 
246/2015 de 15 de juny.

Vist allò que disposen els articles 9 i 10 del Reglament Orgànic Municipal.

Per tot  això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment m’han estat 
conferides,

RESOLC:

PRIMER.-Deixar sense efecte el punt primer del decret de l’alcaldia número 246/2015 
de data 15 de juny i el segon del decret 140/2007 de data 25 de juny.

SEGON.-Constituir  La Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter 
resolutori, que  estarà integrada pels membres electes següents:

- President:  
      David Ricart i Miró

- Vocals:  
      Josep Sagarra i Luna

Josep M. García i Pérez
Mònica Fernández i Herrera

- Assistiran amb veu i sense vot:
Ramon Herrero Trulla

TERCER.- La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària els dimarts a les 19.30 
hores.

QUART.-  Mantenir els efectes d’allò disposat  pel  Decret  d’Alcaldia núm.  140/07 de 
data 25 de juny, en els seus punts tercer, quart, cinquè, sisè i setè, els quals transcrits 
diuen el següent

“...TERCER.- L’Alcalde podrà suspendre la celebració de les sessions ordinàries de la  
Junta de Govern Local del mes d’agost, Setmana Santa i Nadal. Així mateix, quan el  
dia fixat sigui festiu, l’Alcalde podrà posposar o avançar la celebració de les sessions  
ordinàries de la Junta de Govern Local, dins de la mateixa setmana natural de la seva  
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celebració, o suspendre la celebració de la sessió sempre que això no perjudiqui la  
gestió dels assumptes municipals.

QUART.- La Junta  de Govern Local,  la  competència  bàsica  de la  qual  és prestar  
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions,  
ostentarà, per delegació de la mateixa, les competències següents:

a) Aprovar les liquidacions de caràcter tributari, així com resoldre les sol·licituds  
que presentin els interessats en aquesta matèria.

b) Acceptació i concessió de subvencions i transferències, qualsevol que sigui la  
seva  quantia,  llevat  dels  ajuts  d’acció  social,  per  raons  benèfiques  i  
humanitàries.

c) Aprovació de la liquidació del Pressupost.

d) Concessió i denegació de llicències municipals.

e) L’aprovació  dels  instruments  de  planejament  de  desenvolupament  del  
planejament  general  no  expressament  atribuïdes  al  Ple,  així  com  la  dels  
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

f) Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació, d’acord amb el Pressupost i  la Plantilla  
aprovats pel Ple.

g) Aprovar  les  bases  de  les  proves  per  a  la  selecció  del  personal  i  per  als  
concursos  de  provisió  de  llocs  de  treball,  així  com  les  corresponents  
convocatòries

h) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi els  
3.000  €,  sempre  que  siguin  competència  de  l’Alcalde.  Aquesta  delegació 
abasta totes aquelles actuacions que l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan de 
contractació o concedent, així com l’autorització i la disposició de la despesa. 

i) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan  sigui competent per a la  
seva contractació o concessió, d’acord amb la delegació recollida a la lletra h).  
La  delegació  abasta  totes  aquelles  actuacions  que  l’ordenament  jurídic  
atribueixi a l’òrgan que aprova el projecte.  

j) Les adquisicions i alienacions del patrimoni quan la seva quantia sigui superior  
a 3.000 €, sempre que siguin competència de l’Alcalde.

k) Aprovació  dels  convenis  de  col·laboració,  tinguin  o  no  implicacions  
econòmiques.

l) La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de 
qualsevol naturalesa, que s'interposin contra els acords dictats per la Junta de  
Govern Local en ús de les atribucions delegades en els apartats anteriors.  

CINQUÈ.- Les atribucions delegades no són susceptibles de ser delegades en cap  
altre òrgan. 
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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: 

"Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local,  
en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant  
Decret.......... de data............" 

SISÈ.- Els acords que s'adoptin per delegació s'entendran dictats per aquesta Alcaldia  
com a titular de la competència originària, i seran immediatament executius.  

SETÈ.- Aquestes delegacions produiran efectes a partir del dia 29 de juny de 2007, i  
tindran caràcter  indefinit,  sense perjudici  de  la  potestat  d'avocació  i  revocació  per  
aquesta Alcaldia.”

CINQUÈ.-   Donar  compte  d’aquesta  resolució  a  la  Junta  de  Govern  Local  en  la 
primera sessió que celebri.

SISÈ.-  Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc i 
publicar-la  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  al  Butlletí  d’Informació  Municipal,  en 
compliment dels articles 44.2, 46 i 52 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals.

SETÈ.-  Notificar  aquesta  resolució  als  interessats  així  com a  la  Direcció  General 
d’Administració Local del DGAP de la Generalitat de Catalunya

L’alcalde
David Ricart Miró 

Signat electrònicament a Vallromanes al marge en la data que hi figuri

(SIGNAT AMB FIRMA DIGITAL AVANÇADA)
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