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Tràmit

Serveis Interns/ Secretaria General/ 8251/2019
Delegació

1. ANTECEDENTS

1.2. En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la gestió dels
assumptes municipals, es considera necessària la delegació d’atribucions a la Junta de
Govern Local.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (d’ara endavant LRBRL), i altra legislació concordant, és facultat
d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici de les atribucions pròpies en la Junta de Govern
Local, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin efectuar. Tot això, llevat de
les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 9.2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
3. RESOLUCIÓ
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1.1. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. La nova Corporació
municipal es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny.

DECRET

Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC:
Primer.- Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions
en les matèries següents:
ARTICLE

ATRIBUCIÓ DELEGADA
Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i
disposar despeses dins del límit de la seva competència.

21.1.f)
LRBRL

Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en
cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici
anterior.
Ordenar pagaments i retre comptes.
(Tot això de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.)
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21.1.j)
LRBRL

Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així
com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

Queden excloses de l’abast de les delegacions a la Junta de Govern Local i
queden compreses dins de l’abast de les delegacions a cadascuna de les
Regidories competents per raó de matèria les competències sancionadores en
altres àmbits sectorials diferents a l’urbanisme i al control de les activitats
derivades de la legislació sectorial en qualsevol matèria atribuïda a l’Alcaldia.
21.1.o)
LRBRL

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

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
DA 2a.1 especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos
Llei 9/2017 ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, 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.
La delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a l’òrgan de contractació
relatives a l’adjudicació, tramitació, modificació, interpretació, resolució i
finalització dels contractes i adjudicacions.

DA 2a.9

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 no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres
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També es deleguen les competències sancionadores derivades de la
normativa urbanística i de la normativa reguladora d’activitats, així com la resta
de mesures disciplinàries en aquests àmbits, incloent els acords de cessament
d’activitats, demolició de construccions i edificacions efectuades sense
llicència o ordre d’execució o sense que s’hi ajustin o que estant sotmeses al
règim de comunicació prèvia aquesta no s’hagués practicat i les obres no
fossin legalitzables d’acord a la legalitat i planejament urbanístics. La
delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a l’Alcaldia, la imposició de
multes coercitives i les potestats d’execució subsidiària.
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21.1 n)
LRBRL
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Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les
ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui
atribuïda a altres òrgans.

Llei 9/2017 milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi
el percentatge ni la quantia indicats.
La delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a l’òrgan de contractació
relatives a l’adjudicació, tramitació, modificació, interpretació, resolució i
finalització dels contractes i adjudicacions.
Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple o a la Junta de Govern Local.

21.1.r)
LRBRL

Ordenar la publicació i l’execució dels seus acords i fer-los complir.

21.1
LRBRL

Acordar la subscripció de documents i convenis de col·laboració amb altres
Administracions Públiques així com amb entitats privades i particulars sobre
matèries que per la seva naturalesa siguin competència de l’Alcaldia.

Segon.- Efectuar a favor dels següents regidors i regidores una delegació genèrica
d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, per gestionar els assumptes relacionats amb les matèries següents:
REGIDOR/A
Yolanda Pérez Díaz

ÀREA
TURISME
I
IMPULS
ECONOMIC

Vicente Pérez Mula

SEGURETAT
CIUTADANA I CICLE
COMPLERT DE L’AIGUA

Enrique López González

MANTENIMENT
D’ESPAIS
EQUIPAMENTS
PÚBLICS I HISENDA

Maria del Remei Benach

CULTURA,

I

ATRIBUCIONS
Turisme
i
platges;
impuls
econòmic; activitats i mercats;
ocupació;
diversificació
econòmica; polígons industrials;
comerç; agricultura.
Policia Local; protecció civil;
mobilitat
i
aparcaments;
subministrament
d’aigua,
sanejament i depuració.
Manteniment d’infraestructures i
via pública (edificis públics, via
pública, serveis generals, parcs i
jardins);
serveis
funeraris
i
cementiri; serveis econòmics i
gestió tributària.
Activitats
culturals;
patrimoni
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La delegació comprèn totes les facultats atribuïdes a l’Alcaldia, incloses
revocacions, revisions d’ofici, declaracions de caducitat, declaracions
desistiment i de renúncia, pròrrogues, adopció de mesures cautelars i
mesures correctores, ordres de cessament i de clausura, la imposició
multes coercitives i les execucions subsidiàries.
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21.1.q)
LRBRL

ESPORTS,
FESTES,
ENTORN
NATURAL,
SALUT PÚBLICA

Francisca Ortiz Sánchez

EDUCACIÓ,
GENT
GRAN, ACCIÓ SOCIAL,
PLA DE BARRIS

Cristina Llorens Pardo

JOVENTUT, RESIDUS I
NETEJA
VIARIA,
TRANSICIÓ
ENERGÈTICA
I
ECOLÒGICA

cultural; tradicions; participació
ciutadana; entitats; polítiques de
gènere (LGTBI) i foment de la
igualtat entre homes i dones.
Activitats
esportives;
casals
d’estiu; foment de l’esport de
base; festes; espais naturals
protegits (PEINs); camins; control
de plagues; tinença d’animals;
polítiques de salut pública.
Llars d’infants; Escola de Música;
escoles i instituts; Pla Educatiu
d’Entorn;
Consell
Escolar
Municipal;
formació
d’adults;
polítiques d’envelliment actiu;
Casals d’Avis; assistència social a
la gent gran; serveis socials;
programa de barris “Pla de Barris
de la Florida de Miami Platja”.
Polítiques de joventut; impuls del
Pla Local de Joventut; Casals de
Joves; recollida de residus;
campanyes de sensibilització en
matèria de reducció, reutilització i
reciclatge de residus; neteja de la
via pública; impuls del Pla de
Transició Energètica i Ecològica.

L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta facultats de direcció i gestió, això com
facultats de dictar propostes de resolució. L’establiment de les directrius i línies generals
d’actuació de cada àmbit correspondran a la Junta de Govern Local. Resten excloses les
potestats resolutives, excepte com a òrgans de contractació per a contractes menors
d’import inferior a tres mil euros.
Tercer.- Efectuar a favor dels següents regidors i regidores una delegació específica
d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, per gestionar els assumptes relacionats amb les matèries següents:
REGIDOR/A
Francisca Ortiz Sánchez
Enrique López González

ATRIBUCIONS
Procediments administratius d’ajuts socials.
Procediments administratius d’autoritzacions d’ús de la via
pública i altres espais públics municipals diferents als
equipaments públics per a realitzar activitats de caràcter
particular.
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Ángel
Ruizaguirre

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
POLÍTIQUES
D’IGUALTAT
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Font

Vicente Pérez Mula

Vicente Pérez Mula
Francisca Ortiz Sánchez

L’abast de les funcions d’aquestes delegacions comporta facultats de direcció i gestió, això
com facultats de dictar propostes de resolució.

-

Procediments administratius d’autoritzacions dels equipaments públics adscrits a
cada Regidoria per a realitzar activitats de caràcter particular.
Les competències sancionadores en altres àmbits sectorials diferents a l’urbanisme
i al control de les activitats derivades de la legislació sectorial en qualsevol matèria
atribuïda a l’Alcaldia.
L’emissió d’informes – proposta, memòries i altres justificacions normativament
exigides com a part integrant de la documentació preparatòria en els expedients de
contractació pública.

Cinquè.- Reservar a l’Alcaldia la gestió directa i la resolució sobre les matèries següents:
PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT
DE
TERRITORI
I
ORGANITZACIÓ
INTERNA

Relacions institucionals i projecció de
municipi; protocol; comunicació interna i
externa;
organització
i
personal;
modernització, transparència i qualitat de
l’administració; atenció a la ciutadania;
contractació
i
patrimoni;
urbanisme,
habitatge i obra pública.

Sisè.- Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia d’aquesta Resolució, quant a les
delegacions específiques, resta condicionada a l’acceptació per l’òrgan delegat. Si, en el
termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de l’acord, l’òrgan delegat no fa cap
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Quart.- Efectuar a favor de cadascun dels regidors delegats i regidores delegades una
delegació específica d’atribucions, d’acord amb allò que estableix l’article 43.4 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els assumptes relacionats amb les
matèries següents:
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Vicente Pérez Mula

Procediments administratius de requeriments de neteja de
parcel·les.
Procediments administratius de llicència de gossos perillosos i
de llicències d’armes.
Procediments administratius sancionadors per infraccions de
trànsit.
Procediments administratius d’autoritzacions als transportistes
a estacionar els vehicles amb una massa màxima autoritzada
superior a 3.500 kgs.
Procediments administratius de retirada de vehicles
abandonats al terme municipal de Mont-roig del Camp.
Procediments administratius d’altes, baixes i canvis de parada
del servei de transport escolar i de bonificació de la tarifa del
servei de transport escolar i del servei de les llars d’infants.

Codi Validació: 74DDP7KPRK2X9KARMKTX44F36 | Verificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 6

Ángel
Redondo
Ruizaguirre
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manifestació expressa davant de l’òrgan delegant, la delegació s’entén acceptada.
Setè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï.
Vuitè.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona, sens
perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la Resolució,
d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
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Document signat electrònicament al marge
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