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Administració Local
2015-06621
Ajuntament d’Amposta
ANUNCI
En data 25 de juny de 2015, per aquesta Alcaldia es va dictar el Decret següent:
Donada la celebració de les eleccions municipals el passat 24 de maig de i havent-se procedit a la constitució de la
Corporació el dia 13 de juny de 2015.
En virtut dels articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de bases de règim local, i els
articles 35.2 i 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
RESOLC
PRIMER. Nomenar membres de la Junta de Govern Locals als següents Srs/ores Regidors/ores:
1) Miquel Subirats Garriga
2) Rosa Isabel Recio Daga
3) Tomàs Bertomeu Balart
4) Ramon Bel Serrat
5) Susanna Sancho Maigí
6) Joanna Isabel Estévez González

TERCER. La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents competències:
a) Assistència permanent a l’Alcalde en exercici de les seves atribucions
b) La Junta de Govern Local, per delegació d’aquesta Alcaldia, exercirà les següents competències:
1) Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i plantilla aprovades pel Ple, aprovar les bases
de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
2) Aprovar el nomenament del personal i les sancions, exclosa: la separació del servei dels funcionaris de la
Corporació, l’acomiadament del personal laboral i el responsable superior de tot el personal.
3) Aprovació dels instruments de planejament derivat de desenvolupament del planejament general no
expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització
4) L’autorització de despeses la quantia de les quals sigui igual o superior a 1.202,02 euros, dins dels límits
legalment establerts.
5) La disposició de despeses, l’adjudicació de les quals hi hagi estat també delegada, dins dels límits legalment
establerts.
6) El reconeixement d’obligacions de quantia igual o superior a 1.202,02 euros, dins dels límits legalment
establerts.
7) La resolució de tots els expedients de subvencions, tant nominatius com no nominatius, així com la incoació
i tramitació, si s’escau, dels expedients de reintegrament.
8) La concessió de préstecs al personal.
9) L’aprovació de llistats i padrons cobratoris.
10) La concessió d’ajornaments i fraccionaments en els termes que estableix la legislación tributària vigent.
11) Acordar la devolució d’ingressos i fiances, avals i garanties.
12) Resolució de recursos en matèria d’ingressos municipals, quan l’acte administratiu contra el que es reclami
sigui de la seva competència.
13) Aprovar les baixes i modificacions que es deriven de l’execució del punt anterior.
14) La compensació de deutes vençudes, liquidades i exigibles.
15) En matèria de subvencions i altres ingressos rebuts per l’Ajuntament: sol·licitar subvencions a altres
organismes administratius o entitats privades, i posterior tramitació, sempre que la convocatòria no exigeixi
que la sol·licitud s’hagi d’acordar pel Ple de l’Ajuntament.
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SEGON. Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc els dilluns de cada mes, a les
8:15 hores, amb l’ordre del dia fixat per aquesta Alcaldia. La Junta de Govern Local es constituirà formalment dintre
dels quinze dies següents al de la data del present Decret.
El règim del seu funcionament i el d’adopció d’acords serà el previst al Reglament Orgànic Municipal i a la resta de
normativa aplicable.
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16) L’aprovació de les cessions de crèdit quan l’òrgan competent per aprovar l’obligació sigui la Junta de Govern
Local.
17) Les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials, i 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 duració no sigui superior a 4 anys, sempre que el seu import acumulat de totes les anualitats no
superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni a la quantia
assenyalada.
18) L’adjudicació de les concessions sobre els béns de les mateixes 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 3 milions d’euros, així com la venda del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni
la quantia indicats
19) 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.
20) L’atorgament de llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple.
21) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords municipals
22) La resta de competències que li atribueixen les lleis
QUART. Disposar l’aplicabilitat del règim general de delegació de competències establert en el Reglament Orgànic
Municipal. Així mateix, les delegacions atorgades mitjançant el present Decret podran ser revocades en qualsevol
moment sense cap altre requisit que l’emissió d’un Decret d’aquesta Alcaldia, que serà comunicat a la Junta de
Govern Local, als seus membres i al Ple municipal, en la primera sessió que se celebri.
CINQUÈ. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà tàcitament acceptada, tret
manifestació expressa; i remetre la Resolució del nomenament al BOPT per la seva publicació. Així mateix, publicar
la Resolució al tauló d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la
signatura de la resolució de l’Alcalde.
La qual cosa es fa pública per al seu general coneixement i en compliment del que disposa l’article 46 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
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Amposta, 29 de juny de 2015.
L’ALCALDE, Adam Tomàs i Roiget.
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