
 

 
 
 

DECRET D’ALCALDIA 2015/123 
 
Atès que , de conformitat amb 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb l'art. 48.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya,Junta de Govern és obligatòria en els Municipis amb població de dret 
superior a 5.000 habitants i, en els de menys, quan així ho disposi el seu Reglament 
Orgànic o així ho acordi el Ple de l'Ajuntament. 
 
Atès que l'article 54.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, determina que la Junta de 
govern local és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del 
nombre legal d'aquests nomenats i separats lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de 
donar compte al Ple, i l’article 54.3 estableix que correspon a la Junta de govern local 
l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves funcions i les atribucions que l'alcalde 
o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixin les lleis. 
 
Considerada la conveniència de l'existència de la Junta de Govern Local  com a òrgan 
d'assistència a l'Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions, alhora que pot afavorir 
la participació dels regidors en la presa de decisions,  
 
RESOLC 
 
PRIMER. Proposar al Ple de l’Ajuntament la creació de la Junta de Govern Local  
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, prevista a l’article  20, 1 b) y 23 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, i els articles 35.2 d) y 52 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.  
 
SEGON.- Nomenar membres de la Junta de govern local, sota la presidència de 
l'alcalde, els següents regidors: 
 
- Sr. David Folguera Casas 

- Sr. Nadir Castells Gené 

- Sr.Rosa Romà i Navarro 

 
TERCER.  Fer constar que també  assistiran a les sessions de la Junta de Govern, 
atesa la seva responsabilitat en l'Equip de Govern, amb veu però sense vot, el regidor 
Sr Miquel Folguera Amorós. 
 
QUART.  Determinar que la Junta de govern local, la competència bàsica de la qual és 
donar assistència i assessorament a aquesta alcaldia en l'exercici de les seves 
atribucions, ostentarà, també, per delegació d'aquesta alcaldia, les competències 
següents, d'acord amb els apartats de l'article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28  
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya: 
 

• Dirigir, inspeccionar e impulsar els serveis i obres municipals. 



• Aprovar les bases de les proves per la selecció del personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 

• Desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost 
aprovat. 

• Aprovació d’operacions de tresoreria sempre que no superin el 15% dels 
ingressos liquidats per operacions corrents del darrer exercici liquidat. 

• Ordenar la incoació de l’expedient de crèdit extraordinari o suplement de 
crèdit. 

• Atorgar les llicències ambientals d’acord amb el que disposi la normativa 
sectorial. 

• Aprovar els projectes d’obres i serveis que siguin competència de l’Alcalde. 

• Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances 
municipals o de normativa sectorial, quan la potestat sancionadora estigui 
atribuïda a l’Alcalde.  
 

CINQUÈ. La junta es constituirà cada quinze dies, els primers i tercers dimarts de cada 
mes, de 14 a 15 hores,  en sessió ordinària. 
 
SISÈ. L’eficàcia dels apartats anteriors resten condicionats (condició suspensiva) a 
l’aprovació de la creació de la Junta de Govern Local pel Ple de l’Ajuntament. 
 
SETÈ.  Donar compte d'aquesta resolució en el primer Ple que se celebri i publicar-la 
al BOP." 
 
D’aquest decret es donarà compte al proper Ple de l’Ajuntament. 

 

Bell-lloc d’Urgell a 2 de juliol de 2015. 

 

 

L’ALCALDE        LA SECRETÀRIA 

 
 
 
 
Carles Palau Bote        
 

 

 DILIGÈNCIA .-  Per fer constar que al Ple extraordinari de 8 de juliol de 2015  al punt 

de l’ordre del dia on es dona compte dels decrets aprovats per Alcaldia,  es va acordar 

per unanimitat  que finalment les competències delegades a la junta  per part d’alcaldia 

serien els que es transcriuen a continuació: 

 



“Quart.-  Determinar que la Junta de govern local, la competència bàsica de la 

qual és donar assistència i assessorament a aquesta alcaldia en l'exercici de 

les seves atribucions, ostentarà, també, per delegació d'aquesta alcaldia, les 

competències següents, d'acord amb els apartats de l'article 53.1 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya: 

 

• Dirigir, inspeccionar e impulsar els serveis i obres municipals. 

• Aprovar les bases de les proves per la selecció del personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions 
complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 

• Aprovació d’operacions de tresoreria sempre que no superin el 15% dels 
ingressos liquidats per operacions corrents del darrer exercici liquidat. 

• Atorgar les llicències ambientals d’acord amb el que disposi la normativa 
sectorial. 

• Aprovar els projectes d’obres i serveis que siguin competència de 
l’Alcalde. 

• Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances 
municipals o de normativa sectorial, quan la potestat sancionadora 
estigui atribuïda a l’Alcalde”.  

 

Tor això sens perjudici d’allò que disposa el article 21 de la llei de Bases de Règim 

Local i l’article 53 de la Llei Municipal de Catalunya  on es detallen les competències 

pròpies de l’alcalde/ssa i aquelles que son susceptibles de delegació. 

Amb data 21 de juliol de 2015 es constitueix la Junta de Govern amb les competències 

delegades finalment aprovades tal i com figura a l’acta de sessió. 

 
Bell-lloc d’Urgell a  25 de setembre de 2015. 
 

LA SECRETARIA en dona fe 

 

 

Pilar Casanova Navarro      


