ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA COMISSIÓ DE GOVERN,
CELEBRADA EN DATA 3 DE JULIOL DE 2003.
_______________________________________________________________
A Gandesa, sent un quart de quatre de la tarda del dia 3 de juliol de 2003, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, sota la presidència
del Sr. Alcalde, Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals que tot seguit es
relacionen, als quals l'Alcaldia ha convocat prèviament per a celebrar la sessió
constitutiva de la Comissió de Govern,
un cop creada per acord de
l'Ajuntament Ple de data 30 de juny de 2003.
Regidors presents:
-Sr. Jesús Fernando García Chacón.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Isidre Montané Cabús
Hi és present la Secretària-Interventora de la Corporació Municipal Sra. Iolanda
Sas Laudo.
Per invitació del Sr. Alcalde, efectuada a l'empara del que estableix l'article
113.3 del RD 2568/86, de 28 de novembre, també hi és present la Regidora
Municipal Sra. Maria José Serra Bedós.
El Sr. Alcalde exposa que per resolució de data 24 de juny de 2003, va
designar Tinents d'Alcalde els Regidors Municipals que tot seguit s'esmenten,
per ordre de nomenament:
1. Sr. Jesús Fernando García Chacón
2. Sr. Manel Vidal Salvadó.
3. Sr. Isidre Montané Cabús.
Manifesta el Sr. Alcalde que a la mateixa resolució es determinava que els
Regidors esmentats també serien membres de la Comissió de Govern, en el
supòsit que el Ple aprovés la seva creació, circumstància que es va produir per
acord de la Corporació Municipal adoptat en sessió extraordinària de data 30
de juny de 2003.
Exposa el Sr. Alcalde que l'objecte de la sessió és donar compliment al que
estableix l'article 112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el qual
determina que la Comissió de Govern celebrarà sessió constitutiva, prèvia
convocatòria de l'Alcalde, en el termini dels deu dies següents al de designació
dels membres que la integren.
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Després de comprovar l'existència del quòrum necessari, ja que són presents
a l'acte tots membres de la Comissió de Govern Municipal, el Sr. AlcaldePresident declara formalment constituïda la Comissió de Govern Municipal.
A continuació, el Sr. Alcalde dona compte de la delegació d'atribucions que ha
efectuat en favor de la Comissió de Govern, a l'empara del que estableix
l'article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, segons resolució de data 2 de juliol de 2003, i que són les que tot
seguit es relacionen:
Delegació d'atribucions de l'Alcaldia en favor de la Comissió de Govern:
-Aprovació de factures i ordenació de pagaments, de conformitat amb el que
disposa la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals
-Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de conformitat amb el Pressupost i la
plantilla aprovats per l'Ajuntament Ple i l'aprovació de les bases de les proves
per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
-Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament de
planejament general no expressament atribuïts a l'Ajuntament Ple, així com la
dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
-Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les
ordenances municipals, a excepció dels casos en què aquesta facultat sigui
atribuïda a altres òrgans municipals.
-Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el
10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els
6.010.121,04 , incloses de les 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 el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
Pressupost del primer exercici, ni la quantia abans assenyalada.
-L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis, quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost.
-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.
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.La de béns mobles, a excepció dels declarats de valor històric o artístic,
l'alienació dels quals no estigui prevista en el Pressupost.
-L'atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin
expressament a l'Ajuntament Ple o la Comissió de Govern.
El Sr. Alcalde exposa que per altra part, l'Ajuntament Ple, en sessió
extraordinària celebrada en data 30 de juny de 2003, va delegar en favor de la
Comissió de Govern les atribucions següents:
Delegació d'atribucions de l'Ajuntament Ple en favor de la Comissió de Govern:
-L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en
matèries de competència plenària.
-Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10
per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost, i en qualsevol cas, els
6.010.121,04 , així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva
durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan
l'import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui
superior a la quantia abans assenyalada.
-L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el Pressupost.
-L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del Pressupost, i en tot cas, quan sigui superior a
3.005.060,52 (500.000.000 ptes), així com les alienacions patrimonials en els
supòsits següents:
.Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que siguin declarats de
valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el Pressupost.
.Quan estant previstes en el Pressupost, superin els mateixos percentatges i
quanties indicades per a les adquisicions de béns.
A la vista de la delegació d'atribucions efectuada per l'Alcaldia-Presidència i per
l'Ajuntament Ple, respectivament, en favor de la Comissió de Govern,
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De conformitat amb el que estableix l'article 23.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Acceptar les atribucions que li han delegat l'Alcaldia-Presidència i l'Ajuntament
Ple, respectivament, les quals exercirà juntament les competències que per
llei li són conferides.
2) Determinació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la
Comissió de Govern.
El Sr. Alcalde exposa que a la sessió extraordinària celebrada per l'Ajuntament
Ple va proposar la creació de la Comissió de Govern Municipal, la qual es
reuniria un cop al mes.
En conseqüència, el Sr. Alcalde proposa que la Comissió de Govern efectuï
sessió ordinària un cop al mes.
Efectuades les oportunes deliberacions;
LA COMISSIÓ DE GOVERN, ACORDA PER UNANIMITAT:
-Celebrar sessió ordinària un cop al mes, que serà el primer dimecres de cada
mes que sigui hàbil.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde dona per finalitzada
la sessió a tres quarts de quatre de la tarda de la data al començament
assenyalada.
De tot el qual, jo, en dono fe.
Gandesa, a tres de juliol de dos mil tres.
Vist i plau,
L'ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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