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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2018010751
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Primer.- Amb data 13 de març de 2018 l'Alcaldia-Presidència va dictar resolució
(Decret número 2018005172) nomenant els membres que composen la Junta de
Govern Local.
Segon.- Amb data 29 de maig 2018 la Sra. Isabel Muradàs Vázquez, quarta tinenta
d'alcalde i regidora de l'Àrea d'Educació i Esports va presentar per escrit la seva
renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Girona.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès que de conformitat amb el que disposen els arts.20.1 b) i 23 de la Llei
7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local en concordança amb els articles 48.1 b) i
54 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i demés legislació complementària, en aquest municipi és
preceptiva l'existència de la Junta de Govern Local, per tenir una població de dret
superior a 5.000 habitants.
Segon.- Atès les competències que l'art.23 i 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases
de Règim Local atorga a l'Alcalde-President de la Corporació pel que fa a la designació
dels membres integrants de la Junta de Govern Local amb el límit d'un terç del nombre
legal de membres de la Corporació i la delegació de competències a favor de la Junta
de Govern Local.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
DECRETO
Primer.- REVOCAR la resolució de l'Alcaldia número 2018005172 de data 13 de març
de 2018 d'aprovació de la configuració de la Junta de Govern Local i de delegació de
competències.
Segon.- APROVAR la nova configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat
municipal de caràcter resolutori, que quedarà integrada pels següents membres:
- President :
L'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, Sr. Marta Madrenas i Mir
- Vocals :
Primer Tinent d'Alcalde Sr. Eduard Berloso i Ferrer
Segona Tinenta d'Alcalde Sra. Maria Àngels Planas i Crous
Tercera Tinenta d'Alcalde Sra. Glòria Plana i Yanes
Quart Tinent d'Alcalde Sr. Joan Alcalà i Quiñones
Cinquè Tinent d'Alcalde Sr. Carles Ribas i Gironès
Tercer.- La Periodicitat i determinació del dia i hora de celebració de les sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local de conformitat amb l'establert a l'art.41.1 del
ROM ha estat determinada en l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia 29 de juny de 2015, celebrant-se les esmentades sessions els
divendres de cada setmana a les 9-15 hores.
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Quart.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual es donar
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions,
ostentarà per delegació d'aquesta les competències següents:
EN MATERIA D'URBANISME
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- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat
següents :
a) Els Plans Parcials Urbanístics.
b) Els Plans Especials Urbanístics.
c) Els Plans de Millora Urbana
- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes
d'urbanització ordinaris o complementaris.
- Admissió a tràmit i aprovació prèvia dels projectes en sol no urbanitzable regulats per
l'art.47.4 i 49 del Decret Legislatiu 1/2.010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
- En general l'aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o de gestió
urbanística que desenvolupi el planejament general i no estigui atribuïda la seva
competència al Ple de la Corporació.
- Atorgar, denegar, modificar, prorrogar o declarar la caducitat de les llicències
urbanístiques d'obra major regulades a l'Ordenança municipal d'obres.
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI:
Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa relacionats amb la
seva àrea d'actuació, quan la seva quantia no excedeixi dels següents límits:
1.1.Respecte dels contractes administratius típics d'obres, subministraments i serveis
quan el seu valor estimat sigui superior a la quantia prevista per a la contractació
menor i no excedeixi de 6.000.000 d'euros ni superi el 10 % dels recursos ordinaris del
pressupost, sempre que la seva durada no sigui superior a quatre anys, inclosos els de
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses, i sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni
el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici,
ni la quantia assenyalada.
1.2. Respecte dels contractes de concessions d'obres i concessions de serveis quan el
seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni, en
qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan
la seva duració no sigui superior a quatre anys, eventuals prorrogues incloses, sempre
que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.
1.3. Respecte per a la celebració de contractes privats i per a l'adjudicació de
concessions sobre béns de la mateixa i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes
a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost i el seu import sigui superior a 100.000 euros si bé no
excedeixi de 3.000.000 euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no
superi ni el percentatge ni la quantia indicats.
Aquestes competències abastaran tots els actes de tràmit o definitius que s'hagin de
dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des del seu inici fins a la seva
definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i interpretació, llevat dels
actes de reconeixement d'obligacions, en relació amb els quals la competència dels
regidors i regidores delegats d'àrea es limitarà a les signatures dels corresponents
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EN MATÈRIA D'ACTIVITATS.
- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors de les activitats incloses a
l'annex II de la Llei 20/2.009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats.
- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors de les activitats regulades per la
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives
- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors relatives als centres de culte,
regulats per la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de Centres de Culte.
EN MATÈRIA DE PERSONAL
- Aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla de
personal aprovada pel Ple de la Corporació.
- Aprovar les Bases de les proves de selecció de personal funcionari, de carrera o
interi, o laboral, fix o temporal, i pels concursos de provisió de llocs de treball, així com
les seves convocatòries, sens perjudici del que disposa l'art.99.1 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, de Bases de Règim Local en la seva redacció actual.
- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació, a excepció de les que
comportin la separació del servei.
- Contractació de personal per programes de les diferents àrees de l'Ajuntament.
EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
- Aprovació de les bases que regularan l'atorgament de subvencions per part de la
Corporació municipal a persones físiques o jurídiques per la realització d'activitats
d'interès públic o social, així com la corresponent convocatòria i atorgament de les
mateixes, prèvia formulació de proposta per la comissió corresponent.
- Aprovar l'atorgament d'ajuts i subvencions directes a persones físiques o jurídiques
per al realització d'activitats d'interès públic o social ( art.15 c) de l'Ordenança
Municipal Subvencions ), així com la minuta del corresponent conveni regulador de
l'ajut o subvenció, amb l'excepció de les ajudes d'emergència social.
EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- Incoació i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.
EN MATERIA D'HISENDA
- Modificació de preus públics de diferents activitats i serveis municipals
- Aprovació dels padrons dels diferents recursos de naturalesa tributària.
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- Aprovació de calendari de pagament de recursos de naturalesa tributària i d'altres
ingressos públics.
- Aprovar la prorroga de l'autorització a entitats de dipòsit perquè actuïn com a entitat
col·laboradores de l'Ajuntament de Girona en la recaptació de tributs i preus públics en
la modalitat de cobrament en finestreta única.
EN MATÈRIA DE MOBILITAT I VIA PÚBLICA
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-Aprovació dels expedients d'ordenació de la mobilitat que comportin canvis de sentit
de circulació i regulacions del trànsit d'àmbit de barri o superior.
- Concessió, revocació i autorització de les transmissions de llicències de taxi.
-Atorgament d'autoritzacions d'ocupació de conductes de titularitat municipal instal·lats
en el domini públic.
EN MATERIA DE SERVEIS A LES PERSONES
- Aprovar les convocatòries i bases de premis i beques de treballs de recerca i altres
- Aprovar la programació d'activitats de la Xarxa de Centres Cívics.
- Aprovació dels plans d'autoprotecció i emergència dels edificis municipals.
EN MATÈRIA DE COMERÇ
-Aprovar les concessions i traspassos de les parades de Mercat de Majoristes de
Fruïtes i verdures de Girona ( MERCAGIRONA ) i del Mercat municipal d'abastaments
de Girona ( MERCAT DEL LLEÓ )
-Autoritzacions i traspassos de les parades dels mercats de marxants.
D'ALTRES MATÈRIES
- Aprovació de convenis de col·laboració amb ens de naturalesa pública o bé amb
associacions i fundacions privades o d'altres ens de naturalesa privada i en el seu cas
l'autorització i disposició de la corresponent despesa.
Cinquè.- Les delegacions efectuades podran ésser revocades o abocades per
l'Alcaldia en qualsevol moment, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre
òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern, en virtut d'aquesta delegació,
s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part
expositiva, del text següent:
"Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern en virtut
de la delegació efectuada per l'Alcalde/essa-President/a, mitjançant Decret ...... de
data ......"
Els acords que s'adoptin per delegació s'entendran dictats per aquesta Alcaldia com a
titular de la competència originària, a la qual s'haurà de mantenir informada de
l'exercici de la delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.
Sisè.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l'art. 44.2 del
Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, tindran efecte
des de el dia següent a l'adopció de la present resolució, sens perjudici de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i tindran caràcter indefinit, sens
perjudici de la potestat d'advocació per part d'aquesta Alcaldia.
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Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els Regidors afectats.
Vuitè.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment
del que disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals.
Novè. DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió que es
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 38 del ROF.
Desè.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de
transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els
arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés ala informació i Bon Govern de Catalunya.
Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a la revisió tècnica en data 1 de juny de 2018
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa
sobre la gestió de Decrets de l'Alcaldia digitals, aprovada per la Junta de Govern Local de 13 de
desembre de 2013.
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