ANTECEDENTS DE FET

1. D’acord amb el resultat de les eleccions locals que van tenir lloc el passat dia 26 de maig
de 2019, en data 15 de juny es va procedir a la constitució de la corporació.
2. Un cop constituïda la corporació per al legislatura 2019-2023 és necessari adoptar les
mesures organitzatives necessàries per al funcionament normal de l’administració.

2. L’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que determina que la Junta de
Govern Local és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del
nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de
donar compte al Ple.
3. L’article 75, 76 i 77 del Reglament Orgànic Municipal, que regula el procediment pel
nomenament dels seus membres, i competències.
4. El nomenament dels membres de la junta de govern és competència de l'alcalde a
l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i 54 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 76 del Reglament
Orgànic Municipal de Roda de Berà.
Per tot l’exposat,
HE RESOLT
PRIMER. Designar els següents membres de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat
municipal de caràcter resolutori:
President:

Pere Virgili Domínguez

Vocals:

M. Teresa Ferré Colet
Rosana Dorantes Leal
Frederic Royuela Ampurdanès
Gerard Solé Sánchez

SEGON. Disposar que a requeriment del president hi podran assistir amb veu i sense vot els/les
regidors/es amb responsabilitats polítiques en l’àrea temàtica corresponent, així com la resta de
personal al servei de la Corporació.
TERCER. La Junta de Govern Local tindrà lloc amb la periodicitat que aprovi el Ple de la
Corporació.

DECRET

Cristina Altés Juárez (2 de 2)
SECRETÀRIA ACCIDENTAL
Data Signatura: 19/06/2019
HASH: 621f12d8ab1a52046ef3dc7f50d41d6a

1. La Junta de Govern Local és un òrgan d’existència necessària en els municipis amb una
població de dret superior als 5.000 habitants i en tots aquells que siguin capital de
comarca, sigui quin sigui el seu nombre d’habitants. En conseqüència, Roda de Berà,
amb més de 5.000 habitants, ha de comptar obligatòriament amb aquest òrgan de
govern.

Número: 2019-1096 Data: 19/06/2019

FONAMENTS DE DRET
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Pere Virgili Domínguez (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 19/06/2019
HASH: 16451f98343f094fe695613c7f5b1461

Exp: 5174/2019
Assumpte: Designació, delegació de competències i atribucions. JUNTA DE GOVERN LOCAL

QUART. La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’Alcaldia en
l’exercici de les seves competències. A més, per delegació d’aquesta Alcaldia la Junta de
Govern Local exercirà les competències següents:
ARTICLE
21.1.f)
LRBRL

ATRIBUCIÓ DELEGADA
Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar
despeses dins del límit de la seva competència.
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.
Ordenar pagaments i rendir comptes.

21.1.g)
LRBRL

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple,
aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de
provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin
fixes ni periòdiques.

21.1.j)
LRBRL

Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la
dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

21.1 n)
LRBRL

Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les
ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui
atribuïda a altres òrgans.

21.1.o)
LRBRL

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

21.1.q)
LRBRL

L’atorgament de llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple. S’inclouen dins d’aquesta delegació les llicències d’ús comú especial per
l’explotació de serveis de temporada a les platges.
Resten excloses de la delegació les llicències d’ocupació de la via pública, les
de reserves d’espais municipals, les cessions de material, i les relatives a
activitats de caràcter extraordinari, així com les liquidacions tributàries que
derivin d’aquestes.
Així mateix, resten exclosos tots els actes de tràmit que es generin en la
tramitació dels expedients de llicència delegats.

DECRET

Les modificacions pressupostàries i la liquidació es regiran per les normes
contingudes a les Bases d’Execució del Pressupost.

Codi Validació: 67L43RDNEPT39PKRP6TLW6WJE | Verificació: http://rodadebera.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

Queden excloses l’aprovació i pagament de les nòmines del personal, les
despeses per desplaçaments i les ajudes socials.

Número: 2019-1096 Data: 19/06/2019

(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals i normes concordants.)

DA 2a.2 LCSP Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials, quan el seu import no superi el 10 per cent 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 seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.

DA 2a.9 LCSP L'atorgament de contractes privats, 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 % dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import
de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi
el percentatge ni la quantia indicats.

SISÈ. Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord amb l’art. 9.1. de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
SETÈ. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.

DECRET

CINQUÈ. Comunicar aquesta Resolució a tots els regidors i regidores i als caps de servei de
les diferents àrees municipals.

Número: 2019-1096 Data: 19/06/2019

Queden exceptuats els contractes menors.

Ho decreta i signa el Sr. Pere Virgili i Domínguez, davant meu, la Secretària accidental.
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Roda de Berà, document signat electrònicament al marge.

