ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: extraordinari
Data: 29 de juny de 2015
Horari: de 19,20 a 19,25 hores
Lloc: sala de juntes de la casa consistorial

ASSISTENTS
Àlex Terés i Cordón, alcalde
Eva Alsina i Quer, primer tinent d’alcalde
Albert Piera i Sanchez, segon tinent d’alcalde
Assisteix amb veu i sense vot el regidor Jordi Ginabreda i Felip.
Lluis Boet Serra, secretari

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala de juntes de la casa consistorial, es reuneixen els regidors a dalt indicats
a les 19,20 hores del 29 de juny de 2015, amb l’objecte de constituir, d’acord amb
el que disposa l’article 112.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilademuls, creada per
acord del Ple adoptat en la sessió extraordinària d’organització i funcionament de
22 de juny de 2015.
Constatada l'existència del quòrum necessari per a la vàlida constitució de l’òrgan,
l’alcalde obre la sessió i demana al secretari que llegeixi les disposicions
aplicables a l’acte, així com l’acord de creació de la Junta de Govern Local i el
decret de nomenament dels seus membres.
El secretari dóna lectura als articles 20.1.b) i 23.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 48.1.b) i 54 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
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28 d’abril, i 52, 53, 112 i 113 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals. També llegeix el Decret de l’Alcaldia 29.06.2015.C,
pel qual es nomenen membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:
- Sra. Eva Alsina i Quer
- Sr. Albert Piera i Sanchez
Conclosa la lectura, l’alcalde declara constituïda la Junta de Govern Local, que
queda formalment integrada pel propi alcalde, que la presideix, i els regidors
següents:
- Sra. Eva Alsina i Quer
- Sr. Albert Piera i Sanchez
Seguidament, l’alcalde informa que, de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple en
la sessió extraordinària d’organització i funcionament de 22 de juny de 2015, la
Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària el segon i el quart dilluns de
cada mes, a les 19 hores. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de
Nadal, la segona sessió d’agost i de desembre podrà celebrar-se el primer dilluns
del mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de
celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la
mateixa hora. Les sessions extraordinàries i les urgents tindran lloc quan, amb
aquest caràcter, siguin convocades per l’Alcaldia.
Per últim, el secretari dóna compte de les atribucions delegades a la Junta de
Govern Local per l’Alcaldia i pel Ple.
L’alcalde, en virtut del Decret 29.06.2015.B, ha delegat a la Junta de Govern Local
les atribucions següents:
a) L’aprovació de l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la
plantilla aprovats pel Ple, l’aprovació de les bases de les proves per a la
selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i la
distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes i
periòdiques.
b) L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïda al Ple, així com la dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
c) L’atorgament de les llicències.

2

El Ple, mitjançant acord adoptat en la sessió extraordinària d’organització i
funcionament de 22 de juny de 2015, ha delegat a la Junta de Govern Local les
atribucions següents:
a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació
en matèries de competència plenària.
b) La compareixença de la corporació en tot tipus de processos judicials que
se segueixin per o contra altres administracions o particulars.
c) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les
quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos
ordinaris del Pressupost, i la concertació d’operacions de tresoreria quan
l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15%
dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.
d) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import
superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas,
els 6.000.000 €, així com els contractes i les concessions plurianuals quan
la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor
durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer
exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada.
e) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis en què el Ple sigui competent
per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos
en el Pressupost.
f) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos
ordinaris del Pressupost, així com les alienacions patrimonials en els
supòsits següents:
-

-

Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin
declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el
Pressupost.
Quan estant previstes en el Pressupost, superin els mateixos
percentatges indicats per a les adquisicions de béns.

g)
h)
i)
j)
k)

La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
La declaració de nul·litat dels actes de l’Ajuntament.
L’establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics.
El reconeixement extrajudicial de crèdits.
La sol·licitud i acceptació de subvencions quan la disposició que aprovi la
convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
l) La declaració de les incompatibilitats del personal i l’autorització o
denegació de les sol·licituds sobre compatibilitats.
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m) L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions, així
com amb entitats i particulars, quan el seu import superi el 10% dels
recursos ordinaris del Pressupost.
n) L’aprovació de les bases reguladores de la concessió de subvencions.
o) L’ordre de demolició de les edificacions il·legals.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari acctal.

Vist i plau
L'alcalde
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