ANTECEDENTS
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova Corporació
municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió
dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions a la
Junta de Govern Local.

RESOLUCIÓ
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC:
Primer.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica
d’atribucions en les matèries següents:
ARTICLE
21.1.d)
LRBRL

ATRIBUCIÓ DELEGADA
Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres
municipals.

21.1.f)
LRBRL

Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el
pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de la
seva competència.
Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les
operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100
dels ingressos liquidats en l’exercici anterior.
Ordenar pagaments i rendir comptes.

21.1 n)
LRBRL
21.1.o)
LRBRL
DA

(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
d’hisendes locals.)
Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o
per infracció de les ordenances municipals, exceptuant els
casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres
òrgans.
L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui
competent per a la contractació o concessió i estigui previst
en el pressupost.
2a Les competències com a òrgan de contractació respecte dels
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De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta
Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions pròpies en la Junta de Govern
Local i, en els municipis on aquesta no fos constituïda, en els tinents d’alcalde, sens
perjudici de les delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de les
matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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Decret d’Alcaldia

TRLCSP

contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de
gestió de serveis públics, els contractes administratius
especials, i els contractes privats quan el seu import no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost
ni , en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros,
inclosos els 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.
DA
2a L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10
TRLCSP
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els
6.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi
el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits
següents:

L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió.
Resten excloses les facultats de resolució.
Tercer.- Efectuar a favor del regidor/a Sr./a. JUDIT FERNÁNDEZ LLERENA una
delegació específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes
relacionats amb les matèries següents: esports; patrimoni; granja i francolí.
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió.
Resten excloses les facultats de resolució.
Quart.- Efectuar a favor del regidor/a Sr./a. MÒNICA CASAS SALVADÓ una delegació
específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes relacionats
amb les matèries següents: promoció econòmica; empresa; ocupació i formació;
cultura
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió.
Resten excloses les facultats de resolució.
Cinquè.- Efectuar a favor del regidor/a Sr./a. PERE DOMINGO SEGARRA una
delegació específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes
relacionats amb les matèries següents: parcs i jardins; via pública; neteja viària i
recollida de residus; serveis interns i RRHH; agricultura.
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Segon.- Efectuar a favor del regidor/a Sr./a. Ma JESÚS VALLDOSERA GASULL una
delegació específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes
relacionats amb les matèries següents: festes; benestar social i gent gran; sanitat.

DECRET

21.1.q)
LRBRL

Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic,
l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin
expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
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Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.

L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió.
Resten excloses les facultats de resolució.
Sisè.- Efectuar a favor del regidor/a Sr./a. ROSA Ma SÁNCHEZ PÉREZ una delegació
específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes relacionats
amb les matèries següents: ensenyament; joventut; igualtat; protocol; medi
ambient
L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió.
Resten excloses les facultats de resolució.

Novè.- Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució,
quant a les delegacions específiques, resta condicionada a l’acceptació per l’òrgan
delegat. Si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de
l’acord, l’òrgan delegat no fa cap manifestació expressa davant de l’òrgan delegant,
la delegació s’entén acceptada.
Desè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï.
Onzè.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona,
sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data
de la Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Document signat electrònicament
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Vuitè.- Reservar a l’Alcaldia la gestió directa i la resolució sobre les matèries
següents: Hisenda; Urbanisme; Comunicació; Protecció Civil; Noves tecnologies;
Participació ciutadana.
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L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió.
Resten excloses les facultats de resolució.
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Setè.- Efectuar a favor del regidor/a Sr./a. ALBERTO ORTEGA ROYO una delegació
específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes relacionats
amb les matèries següents: seguretat ciutadana; entitats i associacions.

