
 
Ajuntament de La Fatarella

Alcaldia - Presidència

DECRET

Un  cop  celebrades  el  passat  26  de  maig  de  2019  les  Eleccions  Locals,  convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril, i constituïda, en sessió pública de 15 de juny 
de 2019, la nova Corporació Municipal, Mandat 2019-2023, es fa necessari procedir a la 
configuració del nou Cartipàs municipal;

Atès l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de 21 de juny de 
2019, de constitució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Fatarella, mandat 
2019-2023;

Atès el Decret de l’Alcaldia número 2019/0169, de 26 de juny de 2019, de nomenament 
dels membres que integren la Junta de Govern Local, mandat 2019-2023;

Atès  que  es  considera  operativa,  per  al  funcionament  de  l’Ajuntament,  la  delegació 
d’atribucions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local;

Atès el que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local; 53.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 9 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern; 8 i següents de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya; 38, 43, 44 i 118 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre;

HE RESOLT: 

1. Correspon a la Junta de Govern Local l’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de 
les seves atribucions.

2. Efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, delegació de l’exercici de les 
atribucions següents: 

Gestió Econòmica:

a) Autoritzar i disposar despeses dins dels límits de la seva competència.

b) Reconèixer i liquidar obligacions derivades de compromisos de despeses. 

c) Aprovar les factures que corresponguin al desenvolupament normal del 
Pressupost i que haguessin estat rebudes pels Serveis d’Intervenció.
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Personal:

a) Aprovar  l'oferta  d'ocupació  pública  d'acord  amb  el  pressupost  i  la 
plantilla aprovats pel Ple.

b) Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball.

Urbanisme – Activitats d’Intervenció:

a) Aprovació  dels  instruments  de  planejament  de  desenvolupament  del 
planejament general no expressament atribuïda al Ple, així com la dels 
instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització. 

b) Atorgar llicències, llevat que la normativa sectorial les atribueixi a un 
altre òrgan.

c) Aprovar els projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la 
seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost. 

Contractació:

a) La contractació respecte dels contractes d’obres, de subministraments, de 
serveis, de concessions d’obres, de concessions de serveis i els contractes 
administratius especials quan el seu valor estimat no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis 
milions,  inclosos  els  de  caràcter  plurianual  quan  la  durada  no  sigui 
superior  a  4  anys,  eventuals  pròrrogues  incloses  sempre  que l’import 
acumulat  de  totes  les  seves  anualitats  no  superi  ni  el  percentatge 
esmentat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, 
ni la quantia assenyalada.

b) Adjudicar els contractes privats quan el pressupost base de licitació no 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres 
milions d’euros.

Patrimoni:

a) Atorgar llicències d’ús privatiu de béns de domini públic.

b) Atorgar la concessió sobre béns de domini públic quan el pressupost base 
de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 
tres milions d’euros.
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c) Adquirir béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan 
el pressupost base de licitació no superi el 10% dels recursos ordinaris 
del pressupost ni els tres milions d’euros.

d) Alienar el  patrimoni quan el  pressupost base de licitació no superi  el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, 
sempre que no siguin béns declarats de valor històric o artístic qualsevol 
que sigues el seu valor.

e) Aprovar la permuta de béns.

3. Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Tauler 
d’Edictes Electrònic de l’Ajuntament de la Fatarella (e-TAULER) i al  Tauler 
d’Anuncis de la Casa Consistorial.  Difondre’l,  en compliment del principi de 
transparència,  mitjançant  la  seva  publicació  a  la  Seu  Electrònica  de 
l’Ajuntament  de  la  Fatarella,  d’acord  amb  el  que  disposen  els  articles  5  i 
següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern, i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 

4. Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament, en compliment del que 
disposa  l’article  38  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim 
Jurídic de les Entitats Locals.

Ho mana i signa l’Il·lm. Sr. Alcalde, Francisco Blanch Batiste.

L’ALCALDE.
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