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Administració Local

2015-07808
Ajuntament de Calafell

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

Mitjançant aquest anunci es fa públic que l’alcalde, senyor Ramon Ferré Solé, en data 22 de juny de 2015, ha dictat 
la Resolució núm. 2666 amb la següent part resolutiva:

1. Efectuar, a favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries següents:

ARTICLE ATRIBUCIÓ DELEGADA
21.1.f) LRBRL 
53.1.g TRLMC

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

21.1.g) LRBRL 
53.1.h TRLMC

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les 
bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de 
treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fi xes ni periòdiques.

21.1.j) LRBRL 
53.1.a TRLMC

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.

21.1 n) LRBRL 
53.1.n TRLMC

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 
(sempre que no comportin separació del servei dels funcionaris i acomiadament del personal 
laboral).

21.1.o) LRBRL 
53.1.p TRLMC

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan l’alcalde o els tinents d’alcalde siguin els 
competents per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

21.1.q) LRBRL 
53.1.r TRLMC

Atorgar llicències i autoritzacions, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple 
o a la Junta de Govern Local.
La concessió de les següents llicències municipals, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin 
expressament al ple o a la junta de govern, reservant l’Alcalde l’atorgament de les mateixes 
per raons de necessitat o urgència, donant compte a la Junta de Govern Local, en la primera 
sessió que se celebri:
- Llicències d’obra.
- De segregació.
- De primera utilització.
- De gual.
- De demolició.
- Canvis de titularitat de llicències.
Personal
El nomenament de tot tipus de personal, les autoritzacions de contractacions laborals, permisos, 
situacions, administratives, etc.
Acord d’imposició de sancions per faltes greus i molt greus, a excepció de la separació del 
servei.
Urbanisme
L’atorgament de conformitat o disconformitat a projectes presentats per altres Administracions 
Públiques en ordre a la realització d’actes d’edifi cació i/o ús del sòl.
Disciplina urbanística, en aquells aspectes no atribuïts per la normativa al Ple. 
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ARTICLE ATRIBUCIÓ DELEGADA
Medi Ambient
L’aprovació de l’informe municipal en els expedients d’autorització i/o llicència ambiental.
La concessió d’autoritzacions d’entroncaments d’aigua i connexions a la xarxa de clavegueram 
municipal.
Hisenda i gestió tributària
L’aprovació de certifi cacions d’obra, prèviament validades pel servei corresponent, que en el 
seu tràmit d’aprovació es gestionen conjuntament amb la factura presentada per l’adjudicatari 
del contracte. Aprovació de la certifi cació que es correspondrà amb la despesa prèviament 
aprovada per l’òrgan competent i conformada pel servei corresponent. Recepcions defi nitives.
L’aprovació dels expedients de rebuts fallits.
L’aprovació del nomenclàtor dels carrers i places del municipi, la seva modifi cació i numeració 
de les parcel·les.
La resolució de les reclamacions tributàries.
Activitat de foment
La sol·licitud i acceptació de subvencions i /o ajuts de naturalesa econòmica quan la disposició 
que aprovi la convocatòria designi l’Alcaldia com a òrgan competent per fer-ho, no en designi 
cap d’específi c, i els efectes econòmics que comporti no sigui competència del Ple municipal ni 
dels tinents d’alcalde.
Àmbit jurídic
L’autorització de convenis i acords de cooperació i/o col·laboració amb altres administracions o 
amb institucions públiques i/o privades, sempre que no sigui competència del Ple municipal ni 
dels tinents d’alcalde.
La resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.
Delegar a favor de la Junta de Govern Local la facultat de dictar disposicions interpretatives i 
aclaridores de l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals de Calafell.
Procediment sancionador
La imposició de sancions per incompliment de les ordenances municipals o la legislació vigent, 
quan es disposi que l’òrgan competent per imposar-les és l’alcalde.
Ocupacions de la via pública
La resolució de les sol·licituds d’ocupació de la via pública, reservant l’alcalde l’atorgament de 
les mateixes per raons de necessitat o urgència, donant compte a la Junta de Govern Local, en 
la primera sessió que se celebri.

2. Les atribucions que han estat delegades han d’exercir-se en els termes i dins els límits previstos en la normativa de 
règim local, en el Reglament Orgànic Municipal, i en el paràgraf següent. No obstant això, les atribucions delegades 
en la Junta de Govern podran ser assumides per l’alcalde, davant supòsits d’urgència que ho facin convenient, 
donant-se compte posteriorment a la dita Junta de Govern, a efectes de la seva ratifi cació.
Són condicions concretes de l’exercici de les delegacions efectuades en el present Decret, les següents:
a) Els acords administratius que s’adoptin per delegació indicaran expressament aquesta circumstància i es 

consideraran dictats per l’òrgan delegant.
b) No podran delegar-se les competències que s’exerceixin per delegació.

3. Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació amb les matèries delegades, tenen el mateix valor 
que les resolucions que dicti l’Alcaldia en exercici de les atribucions que no hagi delegat, sense perjudici de la seva 
adopció conforme a les regles de funcionament de la Junta.

4. En qualsevol moment aquesta Alcaldia podrà abocar per a si mateix, amb caràcter individualitzat, qualsevol 
assumpte entre els compresos en l’esfera de les competències delegades i resoldre sobre el mateix.
Independentment de les competències que es deleguen, aquesta Alcaldia podrà sotmetre a consideració de la 
Junta de Govern Local, com a òrgan de deliberació, assessorament i suport a aquesta Alcaldia, qualsevol assumpte 
de la seva competència que sigui delegable i sotmetre’l a votació.
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5. Condicionar la validesa d’aquest acord a la creació de la Junta de Govern Local per part del Ple de la Corporació.

6. Iniciar els tràmits per efectuar les oportunes adaptacions a les bases d’execució pressupostària de la Corporació 
per tal d’adequar-les a les delegacions efectuades.

7. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï.

8. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona, en el taulell d’anuncis de la 
Corporació i a la seu electrònica, 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.

El secretari accidental, Carlos Badel Domingo.
Calafell, 21 de juliol de 2015.
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