
 

A N U N C I

L'alcalde de Premià de Mar, en data 9 de juliol de 2019, va adoptar la resolució 2019/948 del contingut 
següent:

“Identificació de l'expedient

Exp. A102-2019-4655. Delegació competències de l’alcalde en la Junta de Govern Local

Antecedents

En data 15 de juny de 2019 es va constituir la Corporació de Premià de Mar, sortida de les eleccions 
locals celebrades el dia 26 de maig de 2019. 

Mitjançant decret d’alcaldia núm. 2019/893, de data 26 de juny de 2019 es designaren els membres de la 
Junta de Govern Local i es nomenaren els/les  tinents d’alcalde 

Procedeix efectuar les delegacions d’atribucions de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.

Fonaments jurídics

Articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Articles 54 a 56 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, de 15 d’abril de 1987.

Articles 26 i següents del Reglament orgànic municipal.

Articles 43 i 53 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de 28 de 
novembre de 1986.

Resolució

Per tant, resolc

PRIMER.- La JUNTA DE GOVERN LOCAL, presidida per aquesta Alcaldia i integrada pels regidors 
nomenats per resolució número 2019/893, de data 26 de juny de 2019, un cop constituïda de conformitat 
amb l’article 112.1 del ROF, celebrarà sessions  resolutòries ordinàries setmanalment, que és la 
periodicitat determinada en l’article 30.1 del Reglament orgànic municipal.

SEGON.- El quòrum d’assistència per a la constitució vàlida de la Junta de Govern Local és el d’un terç 
del nombre legal de membres, que no pot ser mai inferior a tres, d’acord amb l’article 33.1 del Reglament 
orgànic municipal.

TERCER.- Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents i, en cas d’empat, decidirà el 
vot del president.

QUART.- La Junta de Govern Local podrà celebrar també sessions deliberants, quan amb aquest caràcter 
es convoquin, essent la seva finalitat la funció d’assessorament i assistència a l’alcalde en l’exercici de les 
seves atribucions per tal d’analitzar temes puntuals, sense adopció d’acords resolutoris.

CINQUÈ.- La Junta de Govern Local tindrà les competències que el Ple de l’Ajuntament, amb caràcter 
acumulatiu, li delegui i les següents que aquesta Alcaldia li delega:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web

Codi Segur de Validació 0569eb662df44de1bfb5bc38f2f635bd001

Url de validació https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
iq

u
el

 À
n

g
el

 M
én

d
ez

 G
il

11
/0

7/
20

19
A

lc
al

d
e

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=0569eb662df44de1bfb5bc38f2f635bd001


 

CONTRACTACIO I PATRIMONI

1. Aprovar els expedients de contractació de serveis, subministraments, obres i concessions de serveis, 
inclosos els acords marc (exclosos els contractes menors), la durada dels quals no superi els 4 anys 
(pròrrogues incloses) ni la quantia del 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.

2. Modificar, prorrogar, interpretar i/o  resoldre anticipadament els contractes de serveis, 
subministraments, obres i concessions de serveis (exclosos els contractes menors).

3. Aprovar els convenis de cooperació horitzontal per a la contractació conjunta esporàdica amb altres 
administracions públiques, així com modificació, pròrroga, interpretació o resolució anticipada de 
contractes de serveis, subministraments, obres i concessions de serveis resultants d’aquesta cooperació 
horitzontal (convenis de 4 o menys anys).

4. Aprovar l’adhesió a centrals de contractació d’altres administracions públiques (convenis de 4 o menys 
anys).

5. Atorgar les concessions demanials d’ocupació temporal sobre bens de domini públic.

6. Aprovar i adjudicar els contractes privats (excepte contractes d’espectacles).

7. Adquirir els béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de 
licitació, en els termes que defineix l’article 100.1 LCSP, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris 
del pressupost ni l’import de tres milions d’euros

8.- Alienar el  patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats a l’apartat 
anterior.

No obstant, l’aprovació dels projectes tècnics d’obres i serveis que es delega només procedirà quan 
estiguin previstos en el pressupost atès que, en altre cas, la competència correspon al Ple municipal.    

URBANISME I LLICÈNCIES

1. Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del pla d’ordenació urbanística municipal 
no expressament atribuïts al Ple, així com els instruments de gestió urbanística i els projectes 
d’urbanització.

INTERVENCIÓ

1. Sol·licitar subvencions d’entitats públiques per a obres, serveis i subministraments

2. Acceptar subvencions d’entitats públiques per a obres, serveis i subministraments

3. Aprovar les bases específiques de les subvencions de concurrència competitiva.

4. Aprovar l’atorgament de subvencions de concessió directa, i la seva justificació en el cas que aquesta 
sigui simultània, amb l’excepció de les atorgades pel Reglament per la Gestió de prestacions 
econòmiques de caràcter social. Aquesta delegació arriba fins a l’ordenació del pagament pels casos de 
les subvencions prepagables. 

5. Aprovar la devolució de les fiances dipositades quan la Junta de Govern Local, en ús de les 
delegacions conferides per l’alcalde, hagi estat l’òrgan que ha determinat el seu dipòsit.
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6. Sol·licitar i acceptar subvencions d’entitats públiques per a obres i serveis municipals, sempre i quan la 
normativa específica de la subvenció no determini que la sol·licitud o acceptació serà competència del Ple 
municipal.

RECURSOS HUMANS

1.  Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla  aprovats pel Ple, aprovar les 
bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball. 

SECRETARIA

1. Aprovar convenis amb altres administracions públiques que no comportin transferència de funcions o 
activitats, en quin cas serà competència del Ple municipal per majoria absoluta.

SISÈ.- En l’exercici de les facultats delegades per l’Alcaldia a la Junta de Govern Local es tindran en 
compte les regles següents:

A. La incoació dels expedients de contractació de serveis, subministraments, obres, concessió de 
serveis i/o obres (inclosos acords marc) i patrimonials, així com l’adjudicació dels mateixos, se’ls 
reserva expressament aquesta Alcaldia, per motius de celeritat i eficàcia.

B. També es reserva l’adjudicació dels contactes basats dels acords marcs de serveis subministraments 
i obres.  

SETÈ.- Aquesta Alcaldia, però, assumirà les atribucions delegades quan per raons d’urgència ho estimi 
necessari, donant compte de la resolució que adopti a la Junta de Govern Local als efectes del seu 
coneixement.

VUITÈ.- Determinar que els acords que s’adoptin per delegació seran immediatament executius i davant 
els mateixos hi cap únicament el recurs potestatiu de reposició o bé directament el recurs contenciós 
administratiu, per tractar-se d’actes que posen fi a la via administrativa.

NOVÈ.- Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de la resolució,  sense perjudici 
de la seva preceptiva publicació al Butlletí Oficial de la Província,  butlletí informatiu municipal i a la seu 
electrònica (portal de transparència) de l’Ajuntament.

DESÈ.- COMUNICAR aquesta resolució a tots els membres de la Junta de Govern Local i  donar compte 
al Ple municipal en la primera sessió que celebri.”

Premià de Mar, 11 de juliol de 2019
L’alcalde, Miguel Àngel Méndez Gil
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