[firma]
Decret / Data
2020LLDA002254
23/11/2020

Decret d’Alcaldia en matèria de nomenaments de les persones membres de la
Junta de Govern Local, i de les delegacions de competències de l'Alcaldia a la
Junta de Govern Local., expedient núm. X2019006228
Per decret d’alcaldia núm. 1682 de data 18 de setembre de 2020 (publicat al BOPB de 29
de setembre de 2020) vaig aprovar la designació de les persones membres de la Junta
de Govern Local.
En haver-se produït un canvi en la composició del govern municipal, es fa necessari
modificar la composició de la Junta de Govern.
En concret, deixen de formar-ne part els senyors Sergio González Fernández i Albert
Alfaro Giró i els substitueixen el senyor Ernest Suñé Nicolás i la senyora María Llarás
Vázquez.
En virtut de les facultats que legalment tinc atribuïdes,
RESOLC:
Primer. Deixar sense efecte el decret d’alcaldia núm. 1682 de data 18 de setembre de
2020 (publicat al BOPB de 29 de setembre de 2020) a partir de la data d’efectes
d’aquesta resolució.
Segon. Designar les persones membres de la Junta de Govern que, com a òrgan
corporatiu d’assistència preceptiva de l’Ajuntament, de conformitat amb allò que estipula
l’article 20.1.b) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, de bases de règim local, estarà presidida
per l’alcalde i integrada per quatre regidores i dos regidors, que són els següents:







La Sra. Sílvia Folch Sánchez.
El Sr. Ernest Suñé Nicolás.
El Sr. Ricard Plana Artús.
La Sra. María Llarás Vázquez.
La Sra. Cristina Ramos Santamaria.
La Sra. Anna Torrijos López.

La Junta de Govern tindrà les funcions d’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves
atribucions, així com totes les competències que expressament li delegui el Ple o
l’Alcaldia.
Podran assistir a les sessions de la Junta de Govern com a observadors i/o informadors
tots els regidors i regidores que tinguin responsabilitats de govern.
Tercer. Delegar a la Junta de Govern les atribucions competencials de l’Alcaldia
següents:
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I.

Urbanisme
1) Aprovació inicial dels instruments de planejament i aprovació inicial dels
instruments de desenvolupament del planejament general.
2) Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels
projectes d’urbanització.
3) Aprovació dels projectes d’obres i serveis que siguin de la seva
competència.
4) Aprovació de les actes de recepció de les obres d’urbanització.
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5) Concessió de llicències d’obres majors, així com les pròrrogues,
devolucions de fiances i les declaracions de caducitat, d’aquest tipus
d’obres.
6) Informe dels expedients d’autorització ambiental i de llicència ambiental.
II. Contractació
1) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats que siguin
competència d’Alcaldia de més de 6.000 €, inclòs l’import de l’impost sobre
el valor afegit.
S’exclou d’aquesta delegació la resolució d’inici de l’expedient de
contractació.
2) L’aprovació, licitació i adjudicació de concessions sobre els béns de
l’entitat local i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial, així com l’alienació de patrimoni, que siguin competència
d’Alcaldia.
3) La resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords
adoptats per la Junta de Govern Local en exercici d’aquestes
competències delegades.
III. Recursos Humans
1) Aprovar l’oferta d’ocupació pública.
2) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per al
concurs de provisió de llocs de treball.
3) Nomenaments i contractacions de personal.
IV. Rendes
1) Aprovació de padrons fiscals.
2) Aprovació de liquidacions dels expedients de contribucions especials.
3) Aprovació del calendari fiscal.
V. Intervenció
1) Aprovació d’expedients de cancel·lació de fiances, dipòsits,
contractes, concessions, etc., adjudicats per la Junta de Govern.

dels

VI. Altres
1) Aprovació de les convocatòries de subvencions, així com la seva
adjudicació.
2) Aprovació dels convenis que siguin de la seva competència.
3) Adhesió a programes o activitats d’altres administracions o entitats.
4) Sol·licituds de subvencions o ajuts a altres administracions o entitats.
Quart. Les atribucions delegades no són susceptibles de ser delegades a cap altre
regidor ni òrgan. En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut
d’aquesta delegació, es farà constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió del text
següent:
“Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions
efectuades per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número ..., de
data ... de novembre de 2020 i publicat al BOPB de data ....”
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Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com
titular de la competència originària.
Cinquè. Aquest decret i les delegacions que incorpora tindran efecte des del dia següent
a l’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de
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la Província (art. 44.2 ROF), i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat
d’advocació per aquesta Alcaldia.
Sisè. Comunicar aquesta resolució als regidors afectats. Per a l’efectivitat de la delegació
es requereix l’acceptació de l’òrgan en qui es delegui, entenent-se acceptada tàcitament
si en el termini de tres dies hàbils no fa manifestació expressa davant l’Alcalde de la seva
no acceptació.
Setè. Donar trasllat a tots els serveis municipals pel seu coneixement i efectes.
Vuitè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, e-Tauler i al Butlletí
d’informació municipal, i donar difusió d’aquesta resolució al portal de transparència de la
web municipal, tot als efectes del seu general coneixement.
Novè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució a la propera sessió del Ple, sens perjudici
de la seva efectivitat des de l’endemà de la data d’aquest Decret.

El Masnou,
[Firma01-01]

En dono fe,
[Firma02-01]

GACODECR
v.2019/03

L'alcalde
JAUME OLIVERAS MARISTANY
23/11/2020

El secretari general
GUSTAVO ADOLFO ROCA PRIANTE
23/11/2020
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