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DECRET D’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, aquesta Alcaldia, amb la finalitat d’aconseguir més debat i
participació en la decisió de determinats assumptes municipals, considera necessària
la delegació d’algunes de les seves atribucions a la Junta de Govern Local, òrgan
previst al Reglament Orgànic Municipal i que va es va acordar crear per acord plenari
en la sessió extraordinària d’organització i funcionament del dia 4 de juliol de 2019.
Vist el que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; 53.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 43.2 i 44 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
RESOLC:
Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors i les regidores
que tot seguit es relacionen:
-

Sra. Paulina Calvo Cabanas, Primera Tinent d’Alcaldessa.

-

Sr. Bruno Maydat Malé, Segon Tinent d’Alcaldessa.

-

Sra. Gladys Fernanda López Giménez, Tercera Tinent d’Alcaldessa.

Segon. Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’Alcaldessa en l’exercici
de les seves funcions, i les funcions que l’Alcaldessa o un altre òrgan municipal li
delegui o li atribueixin les lleis. En conseqüència, aquesta Alcaldia delega a la Junta de
Govern Local les següents competències:




En matèria d’Urbanisme:
o

Resolució dels expedients derivats d’actes subjectes a llicències
urbanístiques, llevat dels que derivin d’actes subjectes a comunicació
prèvia.

o

Adopció dels acords no expressament atribuïts al Ple municipal, relatius a
plans i instruments de urbanístics i dels instruments de gestió urbanística.

En matèria d’Activitats:
o

Resolució dels expedients d’activitats amb incidència ambiental (Llei
20/2009), llevat de les sotmeses al règim de comunicació i declaració
responsable.

o

Resolució dels expedients d’espectacles públics i activitats recreatives (Llei
11/2019), llevat de les sotmeses al règim de comunicació prèvia.



En matèria d’Hisenda:
o

Autorització i disposició de despeses (proposta de despesa) en els termes
en els termes fixats per a cada exercici econòmic a les Bases d’Execució
del Pressupost.

o

Reconeixement d’obligacions (aprovació de factures), en els termes en els
termes fixats per a cada exercici econòmic a les Bases d’Execució del
Pressupost, llevat de les despeses que corresponguin a l’execució de
contractes o convenis prèviament aprovats per l’òrgan competent i les que
es carreguin als capítols del pressupost de despeses 1 (despeses de
personal), 3 (despeses financeres) i 9 (passius financers) i de les despeses
corresponents al pagament derivat de la publicació d’anuncis oficials.

Tercer. D’acord amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, aquestes delegacions tindran efecte des el dia següent a l'adopció
d'aquesta resolució, encara que no s'hagi produït la seva publicació en el butlletí oficial
de la província, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació
d'aquesta alcaldia.
Quart. Notificar aquesta resolució als regidors nomenats.
Cinquè. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler
d’anuncis de la corporació i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la
seu electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Sisè. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri.

Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica.
L’alcaldessa
ISABEL MARIA CORTADA SOLER

