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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE NOMENAMENT I DELEGACIÓ DE FUNCIONS

Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 26/05/2019 i havent-se procedit el 
dia 15/06/2019 a la constitució de la nova Corporació Local. En virtut de les atribucions 
que em confereixen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i els articles 35.2 i 52 del Reglament d'Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  decret 
2568/1986, de 28 de novembre, 

Atès que la Junta de Govern està regulada als arts. 35, 36, 80 i següents del ROM 
aprovat definitivament el 09/09/2015.

RESOLC

PRIMER. Nomenar membres de la Junta de Govern Local als següents Regidors:

  JOSE ANTONIO TERRIBAS PEREZ

 FRANCESC XAVIER BLANQUER MONRABA

 JOSEP PUJOL VILAMALA
 

SEGON. La Junta de Govern Local celebrarà la sessió constitutiva, a convocatòria de 
l’Alcalde,  dins  dels  deu  dies  següents  a  aquell  en  que  aquest  hagi  designat  als 
membres que la integren.

Es celebrarà per part de la Junta de Govern Local una sessió ordinària cada quinze 
dies, el primer i tercer dimecres de cada mes a les 18h. 

Correspon a l’Alcalde fixar, mitjançant Decret, el dia i l’hora en que s’ha de celebrar la  
sessió ordinària podent-se posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries 
de la Junta quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període de vacances així  
com quan no hi hagin temes a tractar o ho requereixin les necessitats organitzatives de 
la Corporació.

Les sessions extraordinàries i les urgents tindran lloc quan, amb tal caràcter, siguin 
convocades per l’Alcalde. 

L’Alcalde pot  en qualsevol  moment reunir  a  la  Junta  de Govern Local  quan estimi 
necessari conèixer el seu parer o demanar la seva assistència amb anterioritat a dictar 
resolucions en exercici de les atribucions que li corresponen.

Les sessions es celebraran al saló de plens de la corporació.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, llevat dels punts en que 
es tractin assumptes delegats pel ple. 

  

TERCER. Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l'assistència permanent a 
l'Alcalde en l'exercici  de  les  seves atribucions,  les següents  competències  que es 
deleguen:

a) Convocatòria i  concessió de subvencions i transferències, qualsevol que sigui la 
seva quantia, llevat dels ajuts d’acció social, per raons benèfiques i humanitàries.

 



 

b) Aprovació de la liquidació del Pressupost.

c) Concessió  i  denegació  de  llicències  municipals,  d’obres  majors  i  de  gossos 
perillosos.

d) Aprovar l’Oferta Pública, d’acord amb el Pressupost i la Plantilla aprovats pel Ple.

e) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos 
de provisió de llocs de treball, així com les corresponents convocatòries.

f) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost.

g) Aprovació dels convenis de col·laboració, tinguin o no implicacions econòmiques, 
plans i programes.

Totes aquestes facultats  delegades podran ser  revocades i  avocades per  l’Alcalde 
sempre que les circumstàncies particulars o generals ho aconsellin.

QUART. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà 
acceptada  tàcitament,  excepte  manifestació  expressa;  i  remetre  la  Resolució  del 
nomenament  al  Butlletí  Oficial  de la  Província per a la  seva publicació en aquest, 
igualment publicar el Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici 
de la seva efectivitat des de l'endemà de la signatura de la resolució per l'Alcalde.

Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica  d'aquest 
Ajuntament [http://vallgorguina.eadministracio.cat].

CINQUÈ. Donar trasllat a Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió 
que celebri.

L’alcalde, La secretària, 

Joan Mora Alsina, Macarena Lupón Lorente, 

A Vallgorguina signat electrònicament al marge a la data que hi figuri.
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