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DECRET D’ALCALDIA NÚM.  485 /2019 
 
El Ple reunit el dia 15 de juny de 2019 va acordar el nomenament de l’Alcaldia a favor 
de la Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, de conformitat amb allò que disposa l’article 196 
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 
Amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal es fa 
necessari procedir a la constitució de la Junta de Govern Local, en exercici de la 
potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, reconeix a aquesta entitat. 
 
De conformitat amb els articles 20.1b) i 23 de la Llei 7/1985, i amb l’article 48.1.b) del 
Decret Legislatiu 2/2003, en aquest municipi és obligatòria la constitució de la Junta de 
Govern Local, per tenir una població de dret superior a cinc mil habitants. 
 
La Junta de Govern, quina funció essencial és assessorar a l’Alcaldia en l’exercici de 
les seves atribucions, estarà integrada per un nombre de regidors i regidores no 
superior a un terç del nombre legal d’aquests, nomenats i cessats lliurement per 
l’Alcaldessa, i tindrà aquelles competències que expressament li delegui aquesta i el 
Ple. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació 
esmentada, 
 
HE RESOLT: 

 
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local,  la qual quedarà integrada pels membres 
següents: 
 

 Presidenta: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Cubelles. 

 Vocals: 
 

1. Sr. Josep Maria Hugué Oliva. 
2. Sr. Raül Mudarra i Carmona. 
3. Sra. Ester Soler i Teruel. 
4. Sr. Narcís Pineda i Oliva 
5. Sra. Trinidad Vicente Bernal 

 
No obstant això, en aplicació d’allò previst a l’article 113.3r del Reial Decret 2568/86, 
de 28 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals, l’alcaldessa podrà requerir la 
presència de membres de la Corporació que no siguin membres de la Junta de Govern 
Local, els quals en formaran part, als efectes d’informar sobre l’àmbit de les seves 
activitats. 
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Segon.- La Junta de Govern Local es reunirà, amb caràcter ordinari, el segon i quart 
dimecres, no festiu, de cada mes, a les 14 h. a la sala de reunions de l´Ajuntament, 
prèvia convocatòria per part d´aquesta Alcaldia. 
 
Tercer.- Facultar a l´Alcaldia a avançar o posposar la celebració de la junta de govern, 
dintre de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu o coincideixi amb un acte de 
caràcter institucional inajornable, mantenint la sessió el caràcter d´ordinari. 
 
Facultar a l’Alcaldia a suspendre les sessions de la Junta de Govern del mes d´agost i 
alterar les de Setmana Santa i Nadal com a conseqüència dels períodes vacacionals, 
quan això no menyscabi la gestió municipal. 
 
Quart.- La junta de Govern, la competència bàsica de la qual és prestarà assistència i 
assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions., ostentarà per 
delegació les competències següents:  
 

1.  Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, 
els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, 
quan el seu import sigui superior als 5.000,01 € i no superi el 10 per cent 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 quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import 
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada.” 

 

2. La competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de 
concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets 
subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els 
termes que defineix l’article 100.1 de la Llei 9/2017 no superi el 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com 
l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia 
indicats. 

 

3. 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.  

 
4. L´atorgament de llicències recollides a l´article 187 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
llevat de les sotmeses a comunicació prèvia.  

 
5. L´aprovació dels instruments de desenvolupament del planejament urbanístic 

no expressament atribuïts al Ple.  

6. L´aprovació inicial i definitiva dels projectes d´urbanització i dels instruments de 
gestió urbanística.  

7. Aprovació de les bases específiques, la convocatòria i concessió de 
subvencions a entitats o particulars segons l´ordenança general de 
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subvencions, així com aprovació o denegació, en el seu cas, de la justificació,  
quan l´import d´aquelles no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost.  

8. Aprovació de convenis amb altres entitats, públiques o privades, quan les 
eventuals aportacions econòmiques no superin el 10 per cent dels recursos 
ordinaris del pressupost 

9. Sol·licitar, acceptar i justificar tot tipus de subvencions oficials dins l’àmbit propi 
de la regidoria.  
 

10. Ordenar la publicació, executar i fer complir els acords adoptats en la pròpia 
Junta de Govern.  

11. La potestat sancionadora per comissió d´infraccions lleus, greus i molt greus 
per incompliment de les ordenances municipals i la resta de legislació aplicable 
als ens locals en general, no expressament atribuïdes a altres òrgans 
municipals o supramunicipals, llevat les relatives a infraccions en matèria de 
trànsit.  

12. L´aprovació de l'oferta pública d´ocupació d'acord amb el pressupost i la 
plantilla aprovats pel Ple.  

13. L´aprovació de les bases de les proves per seleccionar el personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball.  

 
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a tots els/les regidors i regidores afectats/ades, 
per al seu coneixement i efectes. 
 
Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Cubelles, 25 de juny de 2019 

             En dóna fe; 

L’ALCALDESSA            LA SECRETÀRIA GENERAL 

 

 

Rosa M. Fonoll i Ventura                                         Carme López-Feliu i Font 

 

   

 


