ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
CELEBRADA EN DATA 10 D’OCTUBRE DE 2011.

A Gandesa, sent dos quarts de vuit del vespre del dia 10 d’octubre de 2011,
es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, sota la presidència
del Sr. Alcalde, Carles Luz Muñoz, els Regidors Municipals que tot seguit es
relacionen, convocats prèviament per a celebrar la sessió constitutiva de la
Junta de Govern Local, de conformitat amb l’acord adoptat per l’Ajuntament
Ple en data 29 de juny de 2011, de mantenir la Junta de Govern Local com a
òrgan de govern integrat en l’organització municipal, d’existència necessària i
tradicional al municipi.
Regidors Municipals presents:
-Sra. Ana Maria Sicart Tarragó
-Sr. Jaume Solé Altadill.
-Sra. Maite Aubà Bases.
També hi és present la Secretària de la Corporació, Sra. Iolanda Sas Laudo.
El Sr. Alcalde exposa que per Resolució de data 5 d’octubre de 2011, havia
designat membres de la Junta de Govern Local els tres Tinents d’Alcalde,
que per ordre de nomenament eren els Srs. Ana Ma. Sicart Tarragó, Jaume
Solé Altadill i Maite Aubà Bases, respectivament, els quals havien acceptat el
càrrec conferit.
Atès que hi són presents tots els membres de la Corporació Municipals que
han de formar part de la Junta de Govern Local, juntament amb l’Alcalde
com a President, aquest declara constituïda la nova Junta de Govern Local.
2)

Acceptació si s’escau, de la delegació d’atribucions que l’Alcaldia
ha efectuat a favor de la Junta de Govern Local.

A continuació, per Secretaria es va donar compte de la resolució de l’Alcaldia
dictada en data 7 d’octubre de 2011, sobre delegació d’atribucions de l’Alcaldia
a favor de la Junta de la Govern Local,
la qual es transcriu íntegra a
continuació:
“RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA.
L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada en data 29 de juny de 2011, va acordar
mantenir la Junta de Govern Local com a òrgan de govern integrat en l’organització municipal,
d’existència necessària i tradicional al municipi, en els termes previstos a l’article 20.1b) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
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En la mateixa sessió l’Ajuntament Ple va determinar que les competències de la Junta de
Govern, integrada per l’Alcalde i els Tinents d’Alcalde, serien les d’assistència a l’Alcaldia
en l’exercici de les seves atribucions, les competències que aquesta li delegués i les conferides
per llei.
L'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
determina les atribucions que té conferides l'Alcaldia-Presidència.
L'apartat 3er. del mateix article, determina que l'Alcalde pot delegar l'exercici de les seves
atribucions, a excepció de les enumerades al mateix precepte.
En ordre a aconseguir un millor funcionament dels òrgans municipals i en ús de les atribucions
legalment conferides,
RESOLC:
PRIMER: Delegar en favor de la Junta de Govern Local les següents atribucions:
-Aprovació de factures i ordenació de pagaments, de conformitat amb el que disposen els
articles 183 i següents dels Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
-L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris
del Pressupost, ni els 3.005.060,52€, així com l'alienació del patrimoni que no superi el
percentatge indicat ni la quantia esmentada, en els supòsits següents:
.La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost.
.La de béns mobles, a excepció dels declarats de valor històric o artístic, l'alienació dels quals
no estigui prevista en el Pressupost.
-Atorgament de subvencions a entitats locals d’interès socio-cultural.
-Atorgament de títols de concessió de nínxols del Cementiri Municipal.
-Aprovació de certificacions d’obres.
-Resolució de reclamacions per liquidacions tributàries i de sol·licituds de devolució de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per baixes de vehicles i de taxes en general.
SEGON: Que de la present resolució se'n doni compte a la Junta de Govern Local en la seva
sessió constitutiva.
TERCER: Que la present resolució es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.
Ho mana i signa L'ALCALDE-PRESIDENT, a Gandesa, a set d’octubre de dos mil onze.”
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El Sr. Alcalde sol·licita a la Junta de Govern Local que accepti la delegació
d’atribucions abans relacionades, apart de les que té legalment conferides i les
d’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, tal com havia
acordat l’Ajuntament Ple, en sessió de data 29 de juny de 2011.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Acceptar la delegació d’atribucions que l’Alcaldia ha efectuat en favor de la
Junta de Govern, mitjançant resolució de data 7 d’octubre de 2011, transcrita
anteriorment, apart de les que té legalment conferides i les d’assistència a
l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.
3)

Proposta de l’Alcaldia sobre periodicitat de les sessions de la
Junta de Govern Local.

El Sr. Alcalde proposa a la Junta de Govern Local celebrar sessió ordinària
quan ho requereixin els assumptes d‘interès municipal de la seva competència.
Efectuades les oportunes deliberacions al respecte;
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Celebrar sessió ordinària de la Junta de Govern Local quan l’AlcaldiaPresidència ho consideri necessari pel volum dels assumptes a resoldre.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President dona per
finalitzada la sessió a un quart i mig de nou del vespre de la data al
començament assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, deu d’octubre de dos mil onze.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Carles Luz Muñoz.
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