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COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

D’acord amb el articles 20.1.b) 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. Així mateix, l’article 32 del Reglament 
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Cubelles (ROM) també el regula. 

 
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 lliurament per l’Alcaldessa, i tindrà aquelles 
competències que expressament li delegui aquesta i el Ple.  

 
L’Alcaldia, d’acord amb el Decret de l’Alcaldia núm. 106/2015, de data 2 de juliol, pel que 

modifica el Decret núm. 7/2015, de data 17 de juny, ha delegat les competències següents: 

 
1. Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de 

subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes 
administratius especials, i els contractes privats quant 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 quatre anys, sempre 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.” 

2. L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals 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 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. Ordenar la publicació, executar i fer complir els acords adoptats en la pròpia Junta 

de Govern. 
8. 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. 

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

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

11. La resolució de recursos interposats contra els seus acords, en exercici de les 
competències delegades.   

12. L’aprovació dels convenis que atorgui aquesta corporació a proposta de les 

regidories corresponents. 



 

2 

 

 

Les facultats recollides als punt 1 i 2 s’entén sense perjudici de la reserva a favor d’aquesta 
Alcaldia de la competència per a l’adjudicació dels contractes, de quina circumstància es donarà 

compte a la junta de govern en la primera sessió que celebri. 

 
Cubelles, setembre 2015 

 
Darrera actualització: 8 de març de 2016 

 

 


