
 

 

 

DECRET 

 

Un cop celebrades les eleccions locals del dia 26 de maig de 2019, el nou Ajuntament 
es constituí en sessió solemne el dia 15 de juny de 2019. 

Entre els acords que es proposen en la sessió d’organització i funcionament de la nova 
Corporació hi ha la creació de la Junta de Govern Local, com a òrgan d’assistència a 
l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. D’acord amb la legislació de règim local 
aplicable no té atribuïdes competències pròpies raó per la qual cal la prèvia delegació 
per tal de portar a terme altres funcions que la genèricament atribuïda d’assistència. 
 
La composició i funcions de la Junta de Govern Local es regulen amb caràcter bàsic a 
l’art. 23 1 i 2. de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL). En el mateix sentit l’art. 54 1. 
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) disposa 
que la Comissió de Govern és integrada per l’alcalde i un nombre de regidors no 
superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde 
o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Ple. 
 
L’art. 52 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals 
aprovat per R.D. 2568/86 de 28 de novembre (ROFRJEL) i el 22 del Text Refós de les 
disposicions vigents en matèria de règim local aprovat per R.D.L. 781/86 de 18 d’abril 
(TRMRL), fan referència al nombre de regidors que poden formar part de la Junta de 
Govern Local. 
 
La designa dels membres de l’esmentat òrgan de Govern municipal és una 
competència de l’alcalde d’acord amb el que disposa l’art. 23 de la LLBRL. 
 
El nombre de membres de la Junta de Govern Local no podrà excedir del terç del 
nombre legal de membres corporatius (art. 23. 1 de la LBRL). Donat que el nombre 
legal de regidors que pertoquen a l’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta és actualment 
de 11 i que l’art. 52.2 del ROFRJEL disposa que, a efectes de còmput no es tindran en 
compte els decimals que resulten de dividir per tres el nombre de regidors, se’n 
dedueix que el nombre màxim de membres de la Comissió de Govern – a part de 
l’alcalde-, en el cas de Sant Julià de Vilatorta, és de 3. 
 
Els arts. 21.3 i 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim 
local (segons nova redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril), i els arts 54.2.b) 
del Text Refós de la Llei municipal de Catalunya i 43.2 del ROFRJEL, regulen la 
delegació de competències per part de l’alcalde en la Junta de Govern Local. 
 
L’art. 51 del ROFRJEL regula la delegació d’atribucions plenàries en la Junta de 
Govern Local. 
 
Les determinacions relatives a la constitució funcionament i competències atribuïdes a 
la Junta de Govern Local seguiran el règim d’adopció i publicació previstos als arts. 
44.2, 51.2 i 52.4 del ROFRJEL. 
 
Tenint en compte les competències que atorga la legislació invocada a l’Alcaldia, 



 

 

 

 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Julià 
de Vilatorta als regidors següents: 
 
Membres de ple dret amb plenes atribucions: 
 
Jaume Vilella Ramoneda 
Lluís Vilalta Vivet 
 
Els nomenaments podran ser revocats per l’Alcaldia en qualsevol moment. 
 
L’alcalde pot requerir la presència de membres de la Corporació no pertanyents a la 
Junta de Govern Local, amb la finalitat d’informar sobre tot allò relatiu a l’àmbit de les 
seves activitats. 
 
Segon.- Establir el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local d’acord 
amb el que disposa l’art.112.3 del ROFRJEL, per dilluns de cada dues setmanes i a 
2/4 de 9 del vespre. Durant el mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local, podent-se convocar totes les extraordinàries que facin falta. 
 
En el cas de que el dia assenyalat per la celebració de la sessió de la Junta de Govern 
Local fos festiu, caigués en vigília de festivitat, en l’inici d’un període d’absència 
d’activitat administrativa, o per qualsevol altra raó justificada que la Presidència 
estimés oportuna la seva demora, es fixarà, mitjançant Decret de l’Alcaldia, el dia de 
celebració de la propera sessió ordinària. Aquesta sessió podrà recaure 
excepcionalment en un dia que no sigui dilluns. A partir d’aquesta data se seguirà el 
règim normal d’acord amb el que s’ha disposat al paràgraf anterior. 
 
L’horari ara fixat podrà ser modificat, de manera excepcional, per l’alcalde-president 
quan les circumstàncies ho aconsellin. 
 
Tercer.- Assignar a la Junta de Govern Local les següents funcions: 
 
1.- L’assistència permanent a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions. 
 
2.- Les competències que aquesta Alcaldia de forma expressa li delega i que 
s’esmenten tot seguit: 
2.1.- Desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i 
llevat de la concertació de les operacions de crèdit: L’autorització y disposició com a 
fases d’execució del pressupost de despeses quan es corresponen a actes adoptats 
per la Junta de Govern en exercici de les competències atribuïdes en l’àmbit 
contractual i demés que es dirà i d’atorgament de subvencions, d’acord amb les 
disposicions de la Llei d’Hisendes locals i les bases d’execució del pressupost i també 
el reconeixement i liquidació d’obligacions. 
2.2.- Personal: Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i 
plantilles aprovats pel Ple; aprovar les bases de les proves de selecció del personal i 



 

 

 

dels concursos de provisió i aprovar la distribució de les retribucions complementàries 
que no siguin fixes ni periòdiques. 
2.3.- L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïdes al Ple així com la dels instruments de 
gestió urbanística i dels projectes 
d’urbanització. Aquesta facultat inclou l’aprovació de qualsevol instrument de 
planejament i de gestió que la legislació urbanística no atribueixi expressament al ple 
municipal o sigui atribuïda expressament a l’alcaldia. 
2.4.- Contractació: Contractes d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de 
serveis públics, els contractes administratius especials y els contractes privats quan el 
seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol 
cas la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
durada no sigui superior a 4 anys, 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. 
D’aquesta delegació se n’exclou totes les contractacions menors de l’art. 95 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
2.5.- Projectes d’obres i serveis: L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan se 
sigui competent per la seva contractació i estiguin previstos al pressupost. 
2.6.- Béns: L’adjudicació de concessions sobre béns locals i l’adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 
10% dels recursos ordinaris del 
Pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni quan el 
valor no superi el percentatge ni la quantia indicats. 
2.7.- Atorgament de llicències: Exclusivament les d’obres la realització de les quals 
precisi de projecte tècnic i que la normativa sectorial no atribueixi al ple. 
2.8.- Declaració de lesivitat: la iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat 
en matèries de competència de l’alcaldia. 
2.9.- Convenis: L’aprovació de tots els convenis de caràcter institucional o d’aquells 
dels quals se’n derivin obligacions o drets amb independència de la seva quantia.  
2.10.- Projectes de gestió i d’organització dels serveis: l’aprovació de tots aquells 
documents que es redactin pel millor funcionament dels serveis municipals. 
2.11.- L’aprovació de totes les normes menors de funcionament dels serveis així com 
l’establiment de preus públics i les condicions imposables en la utilització dels serveis i 
immobles municipals sempre que siguin incorporables en autoritzacions, serveis o 
llicències a petició dels interessats. 
2.12.- En general aquelles matèries de la competència de l’alcaldia que pel seu 
contingut i transcendència l’alcaldia trobi a bé incloure a l’ordre del dia de la Junta de 
Govern Local d’acord amb el punt primer d’assistència general en l’exercici de les 
pròpies atribucions. 
 
Totes aquestes facultats delegades podran ser total o parcialment revocades 
lliurement per l’alcaldia seguint les formalitats processals corresponents; així mateix 
podran ser també avocades de forma puntual per l’alcaldia sempre que les 
circumstàncies particulars o generals ho aconsellin d’acord amb la llei procedimental. 
 
3.- Les competències que el Ple li delegui expressament 
 
Quart.- Assenyalar el proper dimarts dia 6 de juliol, a 2/4 de 9 del vespre per tal de 
portar a terme la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local. Aquesta sessió es 



 

 

 

convocarà amb caràcter extraordinari i tindrà com punts a l’ordre del dia la constitució 
de la Junta, el coneixement de les resolucions que sobre la seva composició, sessions 
i competències hagi dictat aquesta Alcaldia, coneixement de les delegacions 
efectuades pel ple municipal, així com la relació d’assumptes ordinaris que l’Alcaldia 
tingui a bé incloure-hi d’acord amb les competències atorgades. 
 
Cinquè.- Notificar personalment als designats per a formar part de la Junta de Govern 
Local aquesta resolució, amb ocasió de la convocatòria de la sessió constitutiva, bo i 
procedint-se a la publicació, en l’extracte, dels seus aspectes dispositius essencials, al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense perjudici de la seva efectivitat des 
del dia següent al d’aquesta data d’acord amb el que disposen els arts 23. 1 de la Llei 
de bases de Règim Local i 44.2 i 52.4 del ROFRJEL. 
 
Sisè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple Municipal en la sessió d’Organització 
que s’ha de celebrar en el termini assenyalat per l’art. 38 del ROFRJEL. 
 
 
Sant Julià de Vilatorta, 17 de juny de 2019 
 

L’alcalde 

Joan Carles Rodríguez Casadevall 

Signat electrònicament 

 


