DECRET
Atès que aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 13 de juny de
2015, i en virtut de la potestat d’autoorganització, va designar els membres que han d’integrar la Junta
de Govern Local i els tinents d’alcalde.
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.
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans esmentada,
resolc:
Primer.- Constituir en el sí de l'Ajuntament de la Canonja la Junta de Govern Local, com a òrgan
necessari i col·legiat de preceptiva existència, que s’integrarà per l'Alcalde i quatre Regidors,
equivalents al terç del nombre legal de membres d’aquesta Corporació.
La Junta de Govern Local ajustarà el seu funcionament de conformitat amb allò que estableixen els
articles 112 i 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, a aquests efectes es reunirà en
sessió ordinària amb una periodicitat quinzenal, els dilluns a les 19 hores a la sala de sessions de
l’Ajuntament, prèviament convocada a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri
de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances,
avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.
Segon.- .- La Junta de Govern, com a òrgan col·legiat, gaudirà de les facultats següents:
1.- L’assistència permanent a l'Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.
2.- Les que es deleguen per part de l’alcaldia mitjançant la present resolució, les quals s’expressen tot
seguit:
En matèria de recursos humans:











Aprovar l’oferta pública d’ocupació
Aprovar les bases per a la selecció de personal i per als procediments de provisió de llocs de
treball.
Nomenament dels òrgans de selecció del personal funcionari i laboral.
Selecció i nomenament del personal i la seva sanció, excepte la separació del servei dels
funcionaris i l'acomiadament del personal laboral.
Jubilacions.
Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de
l’entitat local o a una altra administració pública .
Aprovar la permuta dels càrrecs de funcionaris.
Resoldre sobre totes les situacions administratives del personal municipal.
Efectuar l’assignació individualitzada del complement de productivitat i de gratificacions, així
com assignar totes les altres retribucions complementàries que no tinguin caràcter fix ni
periòdic, d’acord amb la normativa reguladora del personal al servei dels ens locals.
Resoldre tots els procediments disciplinaris.

C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat





Reconèixer els triennis o punts d’antiguitat del personal de l’Ajuntament.
Aprovar els plans de formació del personal.
Aprovació de les bases dels plans d’ocupació.

En matèria d’hisenda, contractació i patrimoni















Gestió i recaptació de padrons fiscals. Aprovar les liquidacions de drets i padrons de tributs així
com les seves baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
Devolucions d’ingressos indeguts.
Sol·licitar i acceptar l'atorgament de subvencions de tota classe quan la disposició que reguli
la convocatòria no estableixi que sigui el Ple de l'Ajuntament l'òrgan competent per sol·licitarles i acceptar-les
Concertació d'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.
Acordar la devolució de fiances i avals bancaris.
En matèria de contractació, llevat dels contractes considerats menors per la normativa vigent,
es deleguen les competències respecte els contractes d’obres, subministraments, serveis, de
gestió de serveis públics, administratius especials i privats, quan el seu import no superi el 10
per 100 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 anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Per
aquests contractes es delega així mateix, la corresponent aprovació d’autorització i disposició
de despesa.
L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l’adquisició de béns immobles i drets
subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació de patrimoni,
quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicada.
Aprovació i tramitació dels expedients d’obres, manteniments i serveis que s’executen per
administració.
Aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió i estigui previst en el pressupost.
Les operacions d’actualització de l’inventari general municipal.
Aprovar tot tipus de convenis amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades, dins
dels límits competencials de l’Alcalde.
Seguiment i aprovacions de despeses o compensacions en relació als convenis econòmics i de
serveis signats amb l’Ajuntament de Tarragona, que siguin competència de l’alcaldia.

En matèria de governació



Expedients relatius al padró municipal.
Expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial.

En matèria d’urbanisme





Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general, que no estiguin
expressament atribuïts al Ple, així com l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels
projectes d’urbanització.
Acord finalitzador relatiu a la primera ocupació d’edificis.
Acord finalitzador dels expedients relatius a llicències d’obra major, o legalització.
Acord finalitzador dels expedients relatius a activitats.
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Expedients relatius a ordres d’execució.
Expedients relatius a llicències en sòl no urbanitzable i als usos i obres provisionals del sòl.
Expedients relatius als guals.

En matèria sancionadora


Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de normativa
sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’Alcalde.

En matèria de revisió d’actes administratius



Resoldre tots els recursos de reposició i extraordinaris de revisió que s’interposin contra actes
dictats per la Junta de Govern Local.
Resoldre els expedients de revisió d’ofici i de revocació dels actes administratius dictats per la
Junta de Govern Local, sempre i quan no sigui preceptiva la declaració de lesivitat que
correspon al Ple.

L’alcalde es reserva la facultat d’aprovar puntualment, i/o per raons d’urgència o pel compliment de
terminis legalment establerts, l’advocació de qualsevol de les competències delegades a favor de la
Junta de Govern Local.
Les atribucions delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern Local, en els termes i dins dels
límits de la present delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
Les presents delegacions, de conformitat amb el que disposa l'article 51.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a l'adopció del present acord, sense
perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit, sens
perjudici de la potestat de l'alcaldia d’advocació de totes o algunes de les atribucions delegades en la
Junta de Govern.
Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es faci.
Quart.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la web
municipal www.lacanonja.cat, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà
de la seva signatura.
Cinquè.- Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores afectats.
Així ho mana el Sr. alcalde, a la Canonja, a 22 de juny de 2015, de la qual cosa jo, secretari interventor
acctal, en dono fe.
L'alcalde,
El secretari interventor acctal,
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