AJUNTAMENT
LLORENÇ DEL PENEDÈS
(Baix Penedès)
TARRAGONA

En compliment d’allò que s’estableix a la vigent legislació i als articles 44, 46 i
51 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
i a l’article 9 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, Règim Jurídic del Sector Públic,
es fan públiques les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de
tinents d’Alcalde, delegació de competències, així com els acords de creació de
la Junta de Govern Local i delegació de competències, règim de sessions,
nomenaments de representants en òrgans col·legiats, nomenament tresorer,
composició de la comissió especial de comptes, i constitució dels grups polítics
municipals.
“DECRET DE L’ALCALDIA 1/2019
Ateses les facultats que em concedeixen les lleis i molt especialment l’art. 21.2)
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art.
53.2) del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, per la present nomeno:
-1er.Tinent d’Alcalde: Al Sr. IGNASI SAURA JANÉ.
-2on.Tinent d’Alcalde: Al Sr. JUAN GABRIEL CAJELLÓN HITA.
-3er. Tinent d’Alcalde: A la Sra. SUSANA PICÓ MUÑOZ.
Als Tinents d’Alcalde, com a tals, els correspondrà substituir en la totalitat de
les seves funcions i per ordre del seu nomenament, al Sr. Alcalde en els casos
d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves
atribucions, així com a portar a terme les funcions de l’Alcaldia en els supòsits
de vacant a l’Alcaldia fins que prengui possessió el nou Alcalde.”

“DECRET DE L’ALCALDIA 2/2019
Ateses les facultats que em concedeixen les lleis i molt especialment l’art. 23.4)
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 56
del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya i 8/87, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local
de Catalunya, per la present nomeno Regidors delegats de les àrees següents,
als qui tot seguit s’assenyala:
REGIDORIA D’HISENDA, URBANISME I BENESTAR SOCIAL:
-

Regidor Delegat: en JORDI MARLÈS RIBAS.

REGIDORIA D’ESPORTS I ENSENYAMENT:
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-

Regidora Delegada: en JUAN GABRIEL CALLEJÓN HITA.

REGIDORIA DE PERSONAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC:
-

Regidora Delegada: en IGNASI SAURA JANÉ.

REGIDORIA DE MEDIAMBIENT I TURISME
-

Regidora Delegada: na SUSANA PICÓ MUÑOZ.

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ I SERVEIS:
-

Regidor Delegat: en RAMON MESTRE VALL.

REGIDORIA DE CULTURA I FESTES:
-

Regidor Delegat: na EVA RAFECAS ROMEU.

REGIDORIA DE JOVENTUT I IGUALTAT:
-

Regidor Delegat: en XAVIER POVA MORALES.

Les competències que es deleguen són la gestió i direcció dels assumptes
inclosos en les respectives àrees, i la realització de propostes, quedant
excloses les competències de caire resolutori.”

Així mateix es fa públic que l’Ajuntament en Ple en la seva sessió del dia 25-62019 va acordar la creació de la Junta de Govern Local, amb els membres i les
competències següents:
MEMBRES
-1er.Tinent d’Alcalde: Al Sr. IGNASI SAURA JANÉ.
-2on.Tinent d’Alcalde: Al Sr. JUAN GABRIEL CALLEJÓN HITA.
-3er. Tinent d’Alcalde: A la Sra. SUSANA PICÓ MUÑOZ.
COMPETÈNCIES
Les facultats de la Junta de Govern són les especificades en la vigent
legislació, i especialment les de l’art. 52 i 53 del ROF i RJ de les Entitats
Locals, l'art. 54 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
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la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’art. 23 de la Llei 7/85, de 2
d’abril. Aquesta Alcaldia delega en la dita Junta les facultats de l’art. 53 del DL
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, TRLMRLC, menys les de l’art. 53.3 del dit Text
Refós i les de l’art. 21.1, menys les de l’art. 21.3 de la LBRL 7/85, de 2 d’abril, i
proposa a la Corporació la delegació, en casos d’urgència, de les facultats del
Ple, que s’assenyalaran, de l’art. 52.4 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
menys les especificades a l’art. 52.4 de la dita Llei i les de l’art. 22.2) menys les
de l’art. 22.3 i 4) de la LBRL 7/85 de 2 d’abril.
Les facultats que delega l’Alcaldia, i molt especialment les de l’art 53.1.i) i r) del
DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya i les de l’art. 21.1.h) i q) LBRL 7/85, de 2 d’abril,
en casos d’urgència, seran realitzades directament per l’Alcaldia, donant-ne
compte a la Junta de Govern Local de les resolucions adoptades.

Per tant, les competències de la Junta de Govern seran les següents:

-

-

-

Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
El desenvolupament de la Gestió econòmica d’acord amb el pressupost
municipal aprovat, autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions,
dins dels límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes,
d’acord amb el que es disposa en la Llei d’Hisendes Locals.
Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i
sancionar els funcionaris que porten armes.
Sancionar les faltes de desobediències a la seva autoritat o per infracció de
les Ordenances municipals, llevat dels casos en que aquesta facultat estigui
atribuïda a d’altres òrgans.
Contractar obres i serveis, i concessions de tota mena sempre que la seva
quantia no sobrepassi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost
ni, en qualsevol cas els sis milions deu mil cent vint-i-un euros amb quatre
cèntims, incloses les despeses plurianuals quan la seva duració no sigui
superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves
anualitats no superi el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici, ni l’import assenyalat.
Atorgar les llicències quan així ho disposin les Ordenances.
Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovades pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del
personal i pels concursos de provisió de llocs de treballs i distribuir les
retribucions complementaries que no siguin fixes ni periòdiques.
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-

-

Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament
urbanístic general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels
instruments de gestió urbanística i els Projectes d’urbanització.
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
L’adquisició de bens i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels
recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions cinc mil seixanta euros
amb cinquanta-dos cèntims així com la venda de patrimoni que no superi el
percentatge ni l’import abans esmentats en els següents supòsits:
- La de bens immobles sempre que estigui prevista en el pressupost.
- La de bens mobles, menys els declarats de valor històric o artístic quan
la seva venda no estigui prevista en el pressupost.
- Les altres que les lleis no atribueixin expressament a un altre òrgan o
que les lleis li atribueixin expressament.
Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d’acord amb
les lleis i els reglaments de desenvolupament.
Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la
legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

- Contractar les obres, els subministraments, els serveis i els contractes
administratius especials quan el valor estimat dels contractes superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia dels 6
milions, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada sigui superior a 4
anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les
anualitats superi el percentatge esmentat o la quantia assenyalada.
- Contractar les concessions d'obres i concessions de serveis quan el valor
estimat dels contractes superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i,
en qualsevol cas, la quantia dels 6 milions, inclosos els de caràcter plurianual
quan la durada sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre
que l'import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge esmentat o
la quantia assenyalada.
- Adjudicar contractes privats quan el pressupost base de licitació superi el 10
% dels recursos ordinaris del pressupost o l'import del 3 milions d'euros.
- Autoritzar la redacció i licitació de projectes independents relatius a
cadascuna de les parts d'una obra el període d'execució d'aquest excedeixi del
pressupost anual (MUNICIPIS DE MENYS DE 5000 HABITANTS)
- Aprovar plecs de clàusules administratives generals
- Constituir Juntes de Contractació
- Crear centrals de contractació
- Exercir accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en
matèries de competència plenària
- Aprovar la declaració de lesivitat
- Aprovar la memòria justificativa per l'establiment d'un servei públic
- Aprovar l'expedient acreditatiu de la conveniència i oportunitat per la iniciativa
pública pel desenvolupament d'activitats econòmiques
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- Concedir medalles, emblemes, condecoracions o altres distintius honorífics i
conferir títols de fills predilectes o adoptius o de membres honoraris de la
Corporació.
- Autoritzar i disposar despeses en l'àmbit de la seva competència
- Concertar operacions de tresoreria, la quantia de les quals acumulada de les
operacions vives superi el 15% dels ingressos corrents liquidats a l'any anterior,
conforme a la llei reguladora de les Hisendes Locals.
- Concertar operacions de crèdit la quantia dels quals acumulada superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost, d'acord amb la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
- Aprovar modificació pressupostària per crèdits ampliables
- Aprovar modificació pressupostària per incorporació de romanents
- Aprovar modificació pressupostària per generació de crèdits
- Acordar les operacions de crèdit o garantia i concedir quitacions i esperes,
així com el reconeixement extrajudicial de crèdits
- Establir o modificar preus públics
- L'autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de l'entitat
local per a un segon lloc o activitat en el sector públic, així com la resolució
motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat del citat
personal per a l'exercici d'activitats de l'entitat local, a què es refereixen els
articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Públiques.
- Adjudicar la concessió sobre béns de domini públic quan el pressupost base
de licitació superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost o l'import de 3
milions d'euros.
- Adquirir els béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el
pressupost bases de licitació superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost o l'import de 3 milions d'euros.
- Alienar el patrimoni quan el pressupost base de licitació superi el 10 % dels
recursos ordinaris del pressupost o l'import de 3 milions d'euros, sempre que no
siguin béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigues el seu
valor; o en el cas d'informe desfavorable del departament competent de
l'Administració local d'acord amb l'art. 209.2d.) del TRLMRLC.
- Alienar el patrimoni declarat de valor històric o artístic qualsevol que sigues el
seu valor.
- Aprovar els projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva
contractació o no estigui previst en el pressupost, o comportin l'expropiació
forçosa de béns.
Així mateix es fa públic que les sessions de la dita Junta de Govern tindran lloc
l’últim dimarts de cada mes, i a l’hora que oportunament s’assenyalarà, d’acord
amb la disponibilitat dels membres de la mateixa, i durant el període de
vacances o quan sigui necessari prendre acords que no coincideixin amb les
dates previstes, les sessions de la Junta de Govern Local, es podrà avançar o
retardar d’acord amb les disposicions dels regidors al dia i hora que
oportunament es comunicaran.
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SESSIONS PLE
També es fa públic que aquest Ajuntament, per acord de Ple del 25-06-2019,
celebrarà el ple ordinari cada tres mesos, l’últim dimarts dels mesos de març,
juny, setembre i desembre, l’hora que oportunament s’assenyalarà. Si aquest
dimarts és festiu, durant períodes de vacances o quan sigui necessari prendre
acords que no coincideixin amb les dates previstes de les sessions del Ple, el
Ple ordinari es podrà avançar o retardar d’acord amb les disposicions dels
regidors al dia i hora que oportunament es comunicaran.

NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS

-

En JORDI MARLÈS RIBAS, representant de la Corporació a:
- Patronat Ruta Martinell
- Convenis amb altres Ajuntaments i Consorcis (Aj. De Banyeres,
Consorci Aigües de Tarragona, etc)
- Pacte de Santes Creus
- Consell de participació Gerontológico de Llorenç
- Juntes de compensació de l’Empalme i el Camp

-

En JUAN GABRIEL CALLEJÓN HITA, representant de la Corporació a:
-Consell Escolar “Les Cometes” i Llar d’Infants “El Nieró”.
- Consorci Universitari del Baix Penedès.

NOMENAMENTS MEMBRES COMISSIÓ ESPECIALS DE COMPTES
Per acord del Ple del dia 25-06-2019, s’acordà nomenar els membres de la
Comissió Especial de Comptes amb vot ponderat que estarà formada per:
-

En Jordi Marlès Ribas, Alcalde i President de la Comissió, en representació
de JUNTS.
En Martí Palau Ràfols, Regidor en representació de DL-AMUMT.
En Juan Gabriel Callejón Hita, Regidor en representació de PSC-PM.
En Josep Figueras Marlès, Regidor en representació d’ERC-AM.

CONSTITUCIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
Es fa constar que s’han constituït els següents grups municipals:
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Per acord del Ple del dia 25-06-2019, s’acordà realitzar els següents
nomenaments dels representants de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, als
òrgans col·legiats que tot seguit es detallen:
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El de JUNTS compost per 5 regidors i del que s’ha designat portaveu a la
Regidora Sr. Ignasi Saura Jané.
El de DL-AM compost per 3 Regidors i del que s’ha designat portaveu a la
Regidora Sra. Irene Sardà Ventosa.
El de PSC-PM compost per 1 Regidor i que s’ha designat portaveu al Regidor
Sr. Juan Gabriel Callejón Hita.
El d’ERC-AM compost per 1 Regidora i del que s’ha designat portaveu al seu
Regidor Sr. Josep Figueras Marlès.

Jordi Marlès i Ribas
Alcalde President
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