AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 7/2019
Caràcter: extraordinari
Data: 9 de juliol de 2019
Horari: de 20:10h a 20:20h.
Lloc: sala de juntes de la casa consistorial
ASSISTENTS
F. XAVIER LLORENTE CABRATOSA, alcalde
PAULA PAIRO CORTADA, primer tinent d’alcalde
SIMO COLLS COSTA, segon tinent d’alcalde
ROSER RIPOLL COLL, tercer tinent d’alcalde
Olga Serrats Juanola, secretaria
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala de juntes de la casa consistorial, es reuneixen els regidors a dalt indicats a les
20:10 hores del 9 de juliol de 2019, amb l’objecte de constituir, d’acord amb el que
disposa l’article 112.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, la Junta de
Govern Local de l’Ajuntament de Vilajuïga, creada per acord del Ple adoptat en la sessió
extraordinària d’organització i funcionament de 9 de juliol de 2019.
Constatada l'existència del quòrum necessari per a la vàlida constitució de l’òrgan,
l’alcalde obre la sessió i demana a la secretaria que llegeixi les disposicions aplicables a
l’acte, així com l’acord de creació de la Junta de Govern Local i el decret de nomenament
dels seus membres.
El secretaria dóna lectura als articles 20.1.b) i 23.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 48.1.b) i 54 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 52, 53,
112 i 113 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
També llegeix el Decret de l’Alcaldia num 184/2019, de 2 de juliol de 2019..../2019, pel
qual es nomenen membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:
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PAULA PAIRO CORTADA, primer tinent d’alcalde
SIMO COLLS COSTA, segon tinent d’alcalde
ROSER RIPOLL COLL, tercer tinent d’alcalde
Conclosa la lectura, l’alcalde declara constituïda la Junta de Govern Local, que queda
formalment integrada pel propi alcalde, que la presideix, i els regidors següents:
PAULA PAIRO CORTADA, primer tinent d’alcalde
SIMO COLLS COSTA, segon tinent d’alcalde
ROSER RIPOLL COLL, tercer tinent d’alcalde
Seguidament, l’alcalde informa que, de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple en la
sessió extraordinària d’organització i funcionament de 9 de juliol de 2019, la Junta de
Govern Local celebrarà sessió ordinària el primer i tercer dilluns de cada mes, a les 16
hores. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, la segona sessió d’agost i
de desembre podrà celebrar-se els dilluns del mes següent, a la mateixa hora. En cas que
algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent
dilluns hàbil, a la mateixa hora. Les sessions extraordinàries i les urgents tindran lloc
quan, amb aquest caràcter, siguin convocades per l’Alcaldia.
Per últim, la secretaria dóna compte de les atribucions delegades a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia.
L’alcalde, en virtut del Decret 184/2019, de 2 de juliol de 2019, ha delegat a la Junta de
Govern Local les atribucions següents:
1. En matèria econòmica.
a) Autoritzar i disposar despeses a partir dels 3.000,00 € i fins al límit de la seva
competència, així com el reconeixement d'obligacions i l'ordenació de pagaments.
2. En matèria d'obres i serveis, urbanisme i activitats.
a) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost municipal.
b) L’aprovació dels instruments de planejament derivat, no atribuïts expressament
al Ple.
c) L'aprovació dels instruments de gestió urbanística i els projectes d’urbanització.
d) L'atorgament de llicències, atorgament de les quals correspongui a l'Alcalde.
3. En matèria de patrimoni.
a) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi 3.000,00 € i no superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni superi els 3.000.000,00 €, així com
l’alienació de patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els
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supòsits següents: els béns immobles sempre que estigui previst al pressupost
municipal; i els béns mobles excepte els declarats de valor històric o artístic
alienació dels quals no estigui previst al pressupost.
4. En matèria de recursos humans.
a) L'aprovació de la convocatòria i aprovació de les bases de les proves per a la
selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
5. En matèria de contractació.
a) Les contractacions quan l’import superi 3.000,00 € i no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost, ni els 6.000.000,00 €, inclosos els plurianuals
que no superin els 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.
6. Altres.
a) Resoldre els eventuals recursos que es puguin interposar per les resolucions
dictades en virtut de les delegacions acordades en el present Decret.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretaria, aquesta acta.
OLGA SERRATS JUANOLA
La secretaria Interventora interina

FRANCESC XAVIER LLORENTE CABRATOSA
Vist i plau
L'alcalde-President
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