1.

Decret de l’Alcaldia núm. 1.570/19, de 15 de juny de 2019:

Primer: Constituir la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de caràcter
resolutiu, que quedarà integrat pels membres següents:
PRESIDÈNCIA:
 alcalde, EDUARD RIVAS MATEO
VOCALS:
 regidora, MARIA VALLEJO GONZÁLEZ
 regidor, ROGELI S. DE LA CRUZ BALDOVÍ
 regidor, JOSÉ MANUEL ORTÍ LÓPEZ
 regidor, DANIEL FARRIOLS PAULO
 regidora, MARIA MAS BORRÀS
 regidora, SARA GÓMEZ DÍAZ
 regidora, MARIA DEL CARMEN SAÉZ SERNA
Segon: Establir que la Junta de Govern Local celebrarà sessions ordinàries amb una
periodicitat quinzenal, tal com preveu l’article 105.1.a) del ROM.
Tercer: Fixar el dia i hora de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
per als dimecres a les 20:00 hores a la Sala de Sessions municipal.
Quart: Establir que l’alcalde president estarà facultat per a suspendre la celebració de les
sessions de la Junta de Govern Local del mes d’agost i també en supòsits excepcionals per
motius justificats que quedaran degudament acreditats a l’expedient. Així mateix, podrà
alterar les dades d’aquelles Juntes de Govern Local que coincideixin amb Setmana Santa i
Nadal, com a conseqüència dels períodes de vacances, sempre que això no dificulti l’eficàcia
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Es transcriu textualment la part resolutiva dels Decrets i acords adoptats en relació amb la
matèria:

Data 7-8-2019

Junta de Govern Local: constitució, composició, règim de sessions i competències.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Celebrades les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019 i constituïda la nova
Corporació Local el dia 15 de juny de 2019, es fan públiques les resolucions i els acords
relatius al cartipàs municipal de l’Ajuntament d’Esparreguera:

B

EDICTE

Primer: La Junta de Govern Local, a més de les competències legals que té atribuïdes en
matèria d’assistència i assessorament a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions,
també ostentarà, per delegació expressa de l’alcalde, les competències següents:

• Respecte dels expedients sancionadors que es tramiti des de l’Àrea de Serveis
Territorials la resolució definitiva d’imposició de sanció si aquesta és de 3.000 € o
superior.
b)

En matèria de personal:
• 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 selecció del personal funcionari o laboral fix, així com
les bases per a la selecció del personal interí o personal laboral temporal.
• L’aprovació de les bases per a la provisió dels llocs de treball.

c)

En matèria de contractació:

•

L’aprovació dels expedients i plecs de condicions de contractes i concessions, així
com les corresponents adjudicacions, modificacions, interpretacions, extincions,
aprovació d’obres complementàries i preus contradictoris i la seva adjudicació,
sempre que siguin competència d’aquesta Alcaldia, d’acord amb allò que estableix la
Disposició Addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic o norma que la substitueixi.

•

Autorització i disposició, dels crèdits dotats pressupostàriament de quantia igual o
superior a 15.000,00 (IVA no inclòs)
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• L’aprovació, tant inicial com definitiva, dels instruments de gestió urbanística i dels
projectes d’urbanització.

Data 7-8-2019

• L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al Ple.
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En matèria d’Urbanisme:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a)
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Decret de l’Alcaldia núm. 1.580/19, de 17 de juny de 2019:

B

2.

A

en la gestió i despatx dels assumptes municipals, i posposar o avançar la celebració de les
sessions dins de la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu. En
tot cas, les sessions mantindran el caràcter d’ordinàries.

•

L’adjudicació de contractes privats, concessions i contractes patrimonials i l’alienació
del patrimoni competència de l’Alcaldia, d’import igual o superior a 15.000,00 € (IVA
no inclòs),

•

L’adquisició de béns mobles, immobles i drets, competència d’aquesta Alcaldia
d’import igual o superior a 15.000,00 € (IVA no inclòs).

e)

En matèria de gestió econòmica:

•

El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i
l’autorització, disposició de despeses i reconeixement d’obligacions d’import igual o
superior a 15.000,00 € (IVA no inclòs). Tot això sens perjudici de les despeses de
personal i d’aquells altres supòsits expressament previstos en les Bases d’Execució
o altre normativa específica.

•

Aprovar liquidacions tributàries i altres ingressos derivades de la resolució
d’expedients administratius de la seva competència això com la resolució dels
recursos de reposició que s’interposin contra aquestes.

f)

En matèria de subvencions i convenis:

•

L’acceptació de tot tipus de subvencions atorgades a favor de l’Ajuntament d’import
igual o superior als 15.000,00 €, llevat d’aquells altres supòsits en els quals la seva
normativa específica estableixi expressament l’acceptació per part del Ple municipal.

•

L’aprovació de la concessió i justificació de les subvencions atorgades per
l’Ajuntament mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

• L’aprovació de la concessió i justificació de les subvencions atorgades per l’Ajuntament
mitjançant el procediment de concessió directa, excepte les que estiguin consignades
nominativament al pressupost que comportin una despesa econòmica inferior als
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En matèria patrimonial:

Pàg. 3-7

d)
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La conversió i convalidació d’actes, contractes i concessions, en els supòsits
assenyalats en l’apartat primer, la competència dels quals hagi estat delegada a la
Junta de Govern Local.

Data 7-8-2019

•

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis per a l’aprovació dels expedients de
contractes i concessions, als quals fan referència els apartats anteriors, sempre que
estiguin previstos en el pressupost.
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•

15.000,00 €.

• La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l’exercici d’accions judicials
o qualsevol naturalesa prevista en la legislació local vigent que s’interposin contra
actes i acords adoptats per la Junta de Govern Local en matèries delegades per
l’Alcaldia.
• La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits en la Llei 39/2015, d’1
d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
h)

En matèria d’obres i llicències urbanístiques:

• La concessió i, si s’escau, denegació de les llicències d’obres de nova implanta,
l’aprovació de les liquidacions tributàries derivades de la resolució d’aquests
expedients i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra aquestes.

• Concessió i, si s’escau, denegació de la llicència municipal d’establiments oberts al
públic dins l’àmbit de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació Administrativa dels
Espectacles Públics i les Activitats Recreatives, i el Decret 112/2010, pel qual s’aprova
el Reglament d’Espectacles Públics.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

• Concessió i, si s’escau, denegació de la llicència municipal dels establiments de règim
especial regulats a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de Regulació Administrativa dels
Espectacles Públics i les Activitats Recreatives, i el Decret 112/2010, pel qual s’aprova
el Reglament d’Espectacles Públics.

B

• La declaració d’estat ruïnós prevista a l’article 198 de l’esmentat TRLU, excepte en els
supòsits d’urgència i perill imminent, dictaminat pel tècnic municipal competent, en els
quals es donarà compte de les resolucions dictades a la Junta de Govern Local.
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• La resolució dels recursos administratius de reposició, bé potestatius, bé obligatoris,
que s’interposin contra els actes i acords definitius adoptats per la Junta de Govern
Local en matèries delegades a la mateixa per l’Alcaldia.
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En matèria de recursos:
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g)

A

L’aprovació dels convenis regulats a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, reguladora del
Règim jurídic del sector públic.

Data 7-8-2019

•

i)

En matèria d’activitats, instal•lacions i obertura d’establiments:

• Concessió i, si s’escau, denegació de la llicència ambiental d’activitats incloses dins
l’Annex II de la LPCAA.

• En els expedients sancionadors en matèria ambiental, la resolució definitiva d’imposició

de sanció si aquesta és de 3.000 € o superior.
I tots aquells actes administratius, de tràmit o definitius, que fossin necessaris per a
l’execució de les competències delegades en els paràgrafs anteriors.

Cinquè: Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la Corporació, donant-ne compte al Ple en la sessió extraordinària que es celebri
en compliment d’allò establert als articles 38 i 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
(ROF).
Sisè: Publicar el règim de delegacions previst en aquesta resolució en el Portal de
Transparència Municipal, en virtut de les previsions dels articles 6 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i 9 de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Setè: Establir que, de conformitat amb allò previst a l’article 44.2 del ROF, la present resolució
entrarà en vigor el dia següent de la seva signatura, sens perjudici de la preceptiva publicació
abans esmentada, i mantindrà els seus efectes amb caràcter indefinit, sens perjudici de la
potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia.
3.

Acord de Ple de la Corporació de data 17 de juliol de 2019:

Primer: La Junta de Govern Local, a més de les competències legals que té atribuïdes en
matèria d’assistència i assessorament a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions,
també ostentarà, per delegació expressa del Ple de la Corporació, les competències
següents:
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Quart: Els acords que s’adoptin per delegació, que seran immediatament executius i
presumptament legítims, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia, com a titular de la
competència originària, a qui s’haurà de mantenir informada en tot moment de l’exercici de la
delegació.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tercer: En el text dels acords que adopti la Junta de Govern Local en virtut de la present
delegació s’haurà de fer constar expressament aquesta circumstància mitjançant la inclusió
del número, data del Decret de delegació i referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
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Segon: Les citades atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local en
el termes i dins els límits de la present delegació, no essent susceptibles de ser delegades en
cap altre òrgan, sens perjudici de què l’Alcaldia pugui en qualsevol moment revocar la
delegació, avocar el coneixement d’un determinat assumpte, o d’altra tècnica prevista
legalment en matèria de delegació de competències.
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A

j)

En matèria de serveis jurídics

c)

En matèria de personal


d)

L’autorització o denegació de comptabilitats de segones activitats públiques i
privades als empleats públics.
En matèria sancionadora





e)

La resolució dels procediments de protecció de la legalitat urbanística, relatius a
sancions d’infraccions urbanístiques tipificades com a molt greus, en els termes
previstos a l’article 109 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística,
aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig. Aquesta delegació abastarà també la
resolució respectes dels danys i perjudicis ocasionats així com les mesures de
restauració de la realitat física alterada i l’ordre jurídic vulnerat, prevista al paràgraf
3r de l’article 109.
La resolució d’expedients sancionadors, relatius a sancions d’infraccions
tipificades com a greus i molts greus, en els termes previstos a l’article 13 de la
llei 10/1999, de 30 de juliol, de tinença de gossos perillosos a Catalunya i l’article
66.2 de l’Ordenança municipal no fiscal núm. II, reguladora de la protecció i
tinença d’animals al terme municipal d’Esparreguera.
En matèria de recursos



La resolució dels recursos administratius de reposició, bé potestatius, bé
obligatoris, que s’interposin contra els actes i acords definitius adoptats per la
Junta de Govern Local en matèries delegades a la mateixa pel Ple de la
Corporació.



La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l’exercici d’accions
judicials o qualsevol naturalesa prevista en la legislació local vigent que
s’interposin contra actes i acords adoptats per la Junta de Govern Local en
matèries delegades pel Ple.

f) I tots aquells actes administratius, de tràmit o definitius, que fossin necessaris per a
l’execució de les competències delegades en els paràgrafs anteriors.
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La ratificació de la xifres resultants de població elevades al Govern per l’Institut
Nacional d’Estadística.
L’aprovació de les revisions anuals del Padró d’habitants.
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En matèria de població

Data 7-8-2019

b)

L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en
matèries de competència plenària.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



B

a)

Sisè: Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, en acompliment d’allò disposat en l'article 46.2 del ROM, en concordança amb
l'article 51.2 del ROF.
Setè: Establir que, de conformitat amb allò previst a l’article 51.2 del ROF, el present acord
sortirà efectes des del dia següent al de la seva adopció, sens perjudici de la preceptiva
publicació abans esmentada, i mantindrà els seus efectes amb caràcter indefinit, sens
perjudici de la potestat d’avocació del Ple.
La qual cosa es fa pública als efectes previstos als articles 44.2 i 51.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals (ROF).
L’alcalde
Eduard Rivas Mateo
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Cinquè: Comunicar aquest acord als responsables dels diferents serveis municipals, als i les
portaveus dels grups polítics municipals, per al seu coneixement i efectes fent-los constar
que, en compliment del que disposa en l'article 123 del ROF, amb caràcter previ a l’adopció
dels acords per la Junta de Govern Local en sessió, que serà pública durant el debat i votació
dels assumptes vinculats a aquestes delegacions, hauran de ser dictaminats per les
comissions informatives corresponents, llevat que hagin estat declarats d’urgència, en aquest
cas s’haurà de donar compte posteriorment d’aquests a la comissió informativa competent.

Data 7-8-2019

Quart: Substituir l'obligació de l'Alcaldia prevista per l'article 32.4 del ROM, en concordança
amb l'article 42 del ROF de donar compte succinta a la corporació, en cada sessió ordinària,
de les resolucions dictades per l'Alcaldia, pel reconeixement del dret de tots els regidors i
regidores de l'Ajuntament de poder consultar, directament i personalment, a la Zona de
Regidors habilitada en la seu electrònica del web municipal.
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Tercer: En el text dels acords que s’adopti la Junta de Govern Local en virtut de la present
delegació s’haurà de fer constar expressament aquesta circumstància mitjançant la inclusió
de la data de l’acord del Ple de delegació i referencia a la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
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Segon: Les citades atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local en
el termes i dins els límits de la present delegació, no essent susceptibles de ser delegades en
cap altre òrgan.
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Esparreguera, 25 de juliol de 2019
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