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 resolució de l’alcaldia de data 22 de juny de 2015 es va acordar la delegació de diverses
competències de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
D’acord amb l’article 13.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, determina que la delegació de
competències serà revocable en qualsevol coment.
Es proposa la revocació de la delegació d’alguna de les competències delegades, que
seguidament s’especificaran, en tant que es precís que els procediments no s’endarrereixin en el
temps, per motius d’agilitat administrativa:





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.
Expedients d’ordre d’execució.
Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de
normativa sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’alcalde.

Així mateix, es proposa concretar alguna de les delegacions efectuades a la resolució esmentada,
que restaran amb el següent redactat:



Gestió i recaptació de padrons fiscals. Aprovar els padrons de tributs així com les seves
baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals, excepte les relatives al cementiri
municipal, 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.

Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans
esmentada, resolc:
Primer.- Revocar la delegació de competències efectuada per resolució de l’alcaldia de data 22 de
juny de 2015, en relació a les següents matèries:
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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.
Expedients d’ordre d’execució.
Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de
normativa sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’alcalde.

Segon.- Modificar la redacció d’alguna de les competències delegades per l’esmentada resolució,
que restaran redactades de la següent forma:



Gestió i recaptació de padrons fiscals. Aprovar els padrons de tributs, així com les seves
baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals, excepte les relatives al cementiri
municipal, 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.

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.
Així ho mana el Sr. alcalde, a la Canonja, a 16 de novembre de 2015, de la qual cosa jo, secretari
interventor acctal, en dono fe.
L'alcalde,
El secretari interventor acctal,
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ANUNCI
En compliment dels articles 43 i 44 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, es fa
públic que, per decret de l’Alcaldia de data 16 de novembre de 2015, es va resoldre el següent:
“Primer.- Revocar la delegació de competències efectuada per resolució de l’alcaldia de data 22
de juny de 2015, en relació a les següents matèries:





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.
Expedients d’ordre d’execució.
Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de
normativa sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’alcalde.

Segon.- Modificar la redacció d’alguna de les competències delegades per l’esmentada resolució,
que restaran redactades de la següent forma:



Gestió i recaptació de padrons fiscals. Aprovar els padrons de tributs, així com les seves
baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals, excepte les relatives al cementiri
municipal, 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.

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”.

Roc Muñoz Martínez,
Alcalde
La Canonja, 16 de novembre de 2015
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PROPOSTA D'ACORD
Vist el decret de l'alcaldia de data 16 de novembre de 2015, el qual figura a l’expedient, que
transcrit literalment diu:
“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 resolució de l’alcaldia de data 22 de juny de 2015 es va acordar la delegació de diverses
competències de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
D’acord amb l’article 13.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, determina que la delegació de
competències serà revocable en qualsevol coment.
Es proposa la revocació de la delegació d’alguna de les competències delegades, que
seguidament s’especificaran, en tant que es precís que els procediments no s’endarrereixin en el
temps, per motius d’agilitat administrativa:





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.
Expedients d’ordre d’execució.
Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de
normativa sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’alcalde.

Així mateix, es proposa concretar alguna de les delegacions efectuades a la resolució esmentada,
que restaran amb el següent redactat:



Gestió i recaptació de padrons fiscals. Aprovar els padrons de tributs així com les seves
baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals, excepte les relatives al cementiri
municipal, 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.

Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans
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esmentada, resolc:
Primer.- Revocar la delegació de competències efectuada per resolució de l’alcaldia de data 22 de
juny de 2015, en relació a les següents matèries:





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.
Expedients d’ordre d’execució.
Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de
normativa sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’alcalde.

Segon.- Modificar la redacció d’alguna de les competències delegades per l’esmentada resolució,
que restaran redactades de la següent forma:



Gestió i recaptació de padrons fiscals. Aprovar els padrons de tributs, així com les seves
baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals, excepte les relatives al cementiri
municipal, 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.

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”.
En conseqüència el Ple acorda:
Restar assabentat de la resolució de l’alcaldia transcrita a la part expositiva.
És tot el que es proposa als efectes oportuns.

Roc Muñoz Martinez,
Alcalde
La Canonja, 19 de novembre de 2015.
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