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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
ÀREA FUNCIONAL Secretaria
IDENTIFICACIÓ
Composició i competències delegades a la Junta de Govern Local
En sessió plenària extraordinària celebrada el proppassat 15 de juny del corrent, es va constituir
la nova corporació municipal d’acord amb el resultat de les eleccions locals del proppassat dia
26 de maig i es nomenà alcaldessa de la corporació a la que signa aquesta resolució.
L’article 37 del Reglament Orgànic Municipal (en endavant ROM) que fou publicat
íntegrament en el BOPB d’11 de març i entrà en vigor el proppassat 29 de març de 2019,
determina que es atribució de l’alcaldia tant la determinació del membres de la Junta de Govern
Local, com el nomenament dels seus components.
En els mateixos termes, ve establert en l’article 21.3 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i l’article 52 del Reial Decret 2568/86,
que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
(ROF), atribueix la potestat de delegació de determinades atribucions als regidors i regidores de
la corporació.
Pel que fa a la composició dels membres de la Junta de Govern Local, cal destacar que el
present decret d’alcaldia dona compliment a la previsió conforme la Junta de Govern Local està
integrada per l’alcaldessa, que la presideix, i pels tinents d’alcalde.
Així mateix, en la composició també es dona compliment a allò que estableix l’article 37.5 en
el sentit que, ha de formar part de la Junta de Govern Local un regidor o regidora de l’oposició
per torn rotatori en funció del nombre de vots i regidories obtingudes, i s’ha calculat
considerant que la legislatura 2019-2023 disposa d’un total de 44 mesos hàbils, en tant que no
es celebraran sessions ordinàries de Junta Govern Local durant els mesos d’agost.
D’aquesta manera, la Junta no es composa d’un membre regidor de l’oposició, sinó de tres: un
amb caràcter permanent assignat al grup municipal del PSC-CP, i dos membres assignats
proporcionalment en base al nombre de vots i de regidors obtinguts, repartits entre els grups
municipals de Junts per la Garriga, la CUP-AMUNT i Ciutadans.
Per tot això, atesa la necessitat de procedir a la designació dels regidors i regidores responsables
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de les diferents àrees i/o departaments, en ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3
i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
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Primer. Aprovar la composició de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de la Garriga que
queda integrada pels membres següents:
Presidenta : la senyora Dolors Castellà Puig, alcaldessa (ERC-ACORD-AM)
(actuarà com a suplent en cas d’absència, vacant o malaltia el senyor Lluís Marco i
Sanclement)
Vocals :
- El senyor Lluis Marco Sanclement, Primer Tinent d’alcalde (ERC-ACORD-AM).
(actuarà com a suplent en cas d’absència, vacant o malaltia el senyor Lluís Rodríguez Piñol
(ERC-ACORD-AM))
- La senyora Neus Marrodán Torrents, Segona Tinent d’alcalde (ERC-ACORD-AM).
(actuarà com a suplent en cas d’absència, vacant o malaltia la senyora Meritxell Catalan
Baldich (ERC-ACORD-AM))
- El senyor Jordi Pubill Sauquet, regidor (JUNTS).
(actuarà com a suplent en cas d’absència, vacant o malaltia el senyor Joan Esteban i Sans,
(JUNTS))
- El senyor Álex Valiente Almazán, regidor (PSC-CP).
(actuarà com a suplent en cas d’absència, vacant o malaltia el senyor Carlos Martín
Fernández)
- En qualitat de representant de l’oposició per torn rotatori :
* El senyor Ángel Guillén Deu, regidor (CS) : des de l’1 de juliol de 2019 fins el 31 de
juliol de 2020 (12 mesos)
* El senyor Josep Tarradas i Dulcet (CUP-AMUNT) : des de l’1 de setembre de 2020
fins el 30 de juny de 2022 (21 mesos).
(actuarà com a suplent en cas d’absència, vacant o malaltia la senyora Irene Puig
Rocher (CUP-AMUNT))
* El senyor Joan Esteban i Sans, regidor (JUNTS) : des de l’1 de juliol de 2022 fins el
final de la legislatura (11 mesos).
(actuarà com a suplent en cas d’absència, vacant o malaltia el senyor Xavier Bernaldo
i Cararach (JUNTS))
Segon. La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries amb una periodicitat
setmanal tots els dilluns a les 19:45 hores en la Sala de Reunions de la Casa de la Vila, de la
prèvia convocatòria de la presidenta essent la primera sessió a celebrar la del proper 15 de juliol
del corrent.
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

²5X061Q5P5V1G4O4M0CSZ.»
Codi de
²5X061Q5P5V1G4O4M0CSZ.»
verificació
5X061Q5P5V1G4O4M0CSZ
Procediment 1020 Nomenaments de representants de l'ajuntament en

F_RESOLUCION

òrgans col·legiats
Expedient núm. 6100/2019

Document 65454/2019

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot verificar a https://seu.lagarriga.cat/seu/validacio

Pel cas que el dia corresponent a la celebració de la sessió resulti festiu, l’alcaldia fixarà la data i
hora de celebració alternativa.
D’acord amb el que preveu l’article 42.3 del ROM, l’alcaldia podrà variar la periodicitat i lloc
de les sessions ordinàries, així com deixar de convocar-les per causes justificades. Podrà també
convocar les sessions extraordinàries que consideri necessàries.
Tercer. La Junta de Govern Local, que té com a competència bàsica la de donar assistència i
assessorament a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà per delegació de
l’alcaldia les competències que venen agrupades per matèries segons es relaciona a
continuació:
URBANISME
- Atorgar, denegar, modificar o prorrogar, les llicencies urbanístiques d'obres majors, de
parcel·lació, agrupació i segregació de finques i de divisió horitzontal.
- Atorgar, denegar, modificar o prorrogar les obres o usos provisionals.
- Atorgar, denegar, modificar o prorrogar qualsevol actuació o tràmit administratiu a realitzar en
sòl classificat com a no urbanitzable que sigui competència de l’alcaldia.
- Restar assabentat i l’adopció de les actuacions que correspongui, respecte el règim de
comunicació de primera ocupació d’edificis.
- Atorgar, denegar, modificar o prorrogar les autoritzacions de guals, i entrada i sortida de
vehicles.
- L'aprovació dels projectes d'obres i serveis, el pla de seguretat i salut i qualsevol altra
document vinculat a l’execució quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i
estiguin previstos en el pressupost de l'exercici, així com les seves modificacions.
- Formular i aprovar inicialment tots els instruments de planejament urbanístic derivat legalment
previstos.
- Aprovar inicialment i definitivament els instruments de gestió urbanística i els projectes
d’urbanització.
- En general, aprovar qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística que
desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual no es trobi atribuïda
legalment al Ple de la Corporació
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- Atorgar, denegar, modificar o prorrogar les actuacions d’intervenció administrativa d’aquelles
activitats incloses en l’Annex I i II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats i, en general, la competència per a qualsevol actuació sobre aquest
règim d’intervenció que estigui atribuïda a l’alcaldia.
- Restar assabentada, i l’adopció de les actuacions que correspongui respecte les activitats
sotmeses al règim de comunicació prèvia i/o declaració responsable segons el que preveu la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Atorgar, denegar, modificar o prorrogar les concessions o autoritzacions sobre el domini
públic vinculades a activitats econòmiques i/o lucratives.
- Aprovació d’activitats extraordinàries promogudes per la corporació sotmeses al règim
d’intervenció administrativa en matèria de control mediambiental i/o espectacles.
CONTRACTACIO I PATRIMONI
- Aprovar els expedients relatius a les contractacions i concessions contractuals de la
competència d'aquesta Alcaldia, tret dels contractes menors d’obres, serveis i subministraments.
La competència comprèn la totalitat de les facultats pròpies en tant que òrgan de contractació,
des de l’inici de la licitació, fins l’extinció o resolució del contracte, i la seva liquidació.
- Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el seu valor no superi el
10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
- Alienar o gravar, per qualsevol títol, els bens i drets patrimonials de propietat municipal no
declarats de valor històric artístic, quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del
Pressupost.
- Adquirir bens immobles, béns mobles i drets subjectes a la legislació patrimonial no declarats
de valor històric artístic, quan el seu valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del
Pressupost.
RECURSOS HUMANS
- Aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovada i les
seves modificacions..
- Aprovar les Bases de les proves per a la selecció del personal fix i temporal, i pels concursos
de provisió de llocs de treball, així com les seves corresponents convocatòries, sense perjudici
Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

²5X061Q5P5V1G4O4M0CSZ.»
Codi de
²5X061Q5P5V1G4O4M0CSZ.»
verificació
5X061Q5P5V1G4O4M0CSZ
Procediment 1020 Nomenaments de representants de l'ajuntament en

F_RESOLUCION

òrgans col·legiats
Expedient núm. 6100/2019

Document 65454/2019

del que disposa l'article 99.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Regim
Local.
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- Aprovar les gratificacions, les despeses per serveis extraordinaris i les retribucions per
complements de productivitat del personal de la corporació.
- Resoldre els expedients de personal de la corporació al respecte de : permuta de càrrecs,
comissions de serveis, encàrrec de funcions, i acumulació de tasques.
- L’aprovació i reconeixement de cursos de formació, amb o sense despesa, del personal de la
corporació.
EN MATERIA D'HISENDA
- L’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d'obligacions en els termes fixats
per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost.
- L'atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les Bases d’Execució
del Pressupost. Aquesta competència comprèn l’aprovació de les corresponents convocatòries,
quan aquestes requereixin concurrència publica o bé, la prèvia aprovació del conveni regulador
de la subvenció amb el beneficiari, quan aquesta sigui nominativa.
- La devolució i/o retorn de les garanties i fiances dipositades en la Tresoreria, sobre aquelles
matèries que correspongui a l’alcaldia.
- L'autorització, la disposició de despeses i el reconeixement d'obligacions, i qualsevol altra acte
de gestió econòmica respecte dels assumptes i les matèries que derivin de les competències
delegades a la Junta de Govern Local.
- La liquidació dels ingressos dels impostos, taxes i preus públiques, i qualsevol altre acte de
gestió econòmica, respecte dels assumptes i les matèries que derivin de les competències
delegades a la Junta de Govern Local.
- L’aprovació del calendari fiscal, i dels padrons fiscals la gestió de la qual no hagi estat
delegada a la Diputació de Barcelona.
ACCIÓ SOCIAL
- Aprovació dels ajuts econòmics i en espècie, en matèria d’acció social. Aquesta competència
comprèn la prèvia aprovació de les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin
concurrència publica o bé, la prèvia aprovació del conveni o contracte regulador de l’ajut amb
el beneficiari.
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- Concessió de targetes d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda.
PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ
- L’aprovació dels plans, projectes i programes d’actuació municipal de la competència de l’
Alcaldia.
RELACIONS AMB PARTICULARS I ALTRES ADMINISTRACIONS
- L’aprovació de convenis de col·laboració amb particulars i amb altres administracions, en
matèria de la competència de l’Alcaldia.
- La sol·licitud, l’acceptació, i l’aprovació de la justificació respecte procediments d’atorgament
d’ajuts o subvencions promoguts per altres entitats de dret públic o privat.
REVISIÓ D’ACTES
- La resolució dels recursos administratius que s’interposin contra els actes dictats per la Junta
de Govern Local en exercici de les competències delegades per l’alcaldia.
Quart. Les competències delegades s'exerciran d'acord amb el que es preveu en l’article 37 i
següents del ROM, els articles 43, 44 i 51 del ROF i segons els termes i dins dels límits
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en cap altre òrgan o
membre de la corporació, i podran ser revocades en qualsevol moment per l’òrgan delegant
sense perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta alcaldia.
Cinquè. Els acords que s'adoptin per delegació, que seran immediatament executius i gaudiran
de la presumpció de validesa i eficàcia dels actes administratius, s'entendran dictats per aquesta
Alcaldia com a titular de la competència originaria, a la qual s’haurà de mantenir informada de
l'exercici de la delegació.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d'aquesta delegació,
s’haurà de fer constar aquesta circumstancia mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text
següent:
<< (...) L’adopció d’aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de
les delegacions efectuades per l'alcaldessa d'aquest Ajuntament mitjançant Decret YYY/2019 .
de data XX/XX/2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en
data XX/XX/2019.. >>
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Sisè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, i en l’e-tauler municipal
en compliment del que es disposa en l'article 44.2 del ROF i difondre-la, d'acord amb el
principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la seu
electrònica municipal, en compliment del que es disposa en els articles 5 i següents de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i l’article 8 i
següents de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
Setè. Donar compte al ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui per a
donar compliment a el que es preveu en l'article 38 del ROF.
Vuitè. Comunicar esta resolució a tots els membres de la Junta de Govern Local,
portaveus dels grups municipals.

i als

D’acord amb el que preveu l’article 37.3 del ROM, el càrrec de membre de la Junta de Govern
Local és voluntari. Per tant les persones nomenades poden no acceptar el càrrec i renunciar-hi
en qualsevol moment. S’entendrà que hi ha acceptació tàctica del nomenament sempre que no hi
hagi renúncia expressa comunicada a l’alcaldessa.
Novè. Donar trasllat de la present resolució als responsables administratius de les àrees, per el
seu coneixement, al Departament de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, i a la responsable del
Portal de la Transparència d’aquest ajuntament.
Ho mana i signa,

En dona fe,

F_FIRMA_12

F_FIRMA_62

Signat digitalment per:
Alcaldessa
Dolors Castellà Puig
28-06-2019 17:29:00

Signat digitalment per:
Secretari
Carles Casellas Ayen
28-06-2019 17:30:00

Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga · Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 ·
oac@ajlagarriga.cat - www.lagarriga.cat

