DECRET núm. 627
Lliçà d’Amunt, 17 de juny de 2019
De conformitat al que disposen els articles 20.b i 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
HE RESOLT:
Primer.- Que la Junta de Govern Local, sota la Presidència de l’Alcalde, estigui
integrada pels següents Regidors:

17/06/2019 Alcalde

-

Sra. Maria del Mar Pedrerol Villarroya
Sr. Fran Sanchez Castilla
Sra. Lourdes Estéfano Orozco
Sr. Albert Iglesias Boza
S. David Morales Campos

Segon.- Correspondrà a la Junta de Govern Local:
a. L’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

Ignasi Simon Ortoll

Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel ple; aprovar les bases per a les proves de selecció del personal i
dels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions
complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.
Sancionar les faltes de desobediència a l’autoritat de l’Alcalde o per infracció
de les Ordenances Municipals, a no ser que aquestes facultats fossin
atribuïdes a altres òrgans.
Contractar obres, subministres, serveis, gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials i els contractes privats sempre que la seva
quantia no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni, en
cap cas els 6 milions d’euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit els recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantia assenyalada.
L’adjudicació de concessions sobre béns de l’Ajuntament i l’adquisició de
béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor
no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, ni els 3
milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge
ni la quantia indicats.

Gemma Navarro Medialdea
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b. Les següents atribucions que, mitjançant aquest Decret, li queden
delegades:
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L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la
seva contractació o concessió, i estiguin previstos en el pressupost.
Tercer.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en acompliment de l’article
44 del vigent Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
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Ignasi Simon Ortoll
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17/06/2019 Alcalde

Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, davant meu la Secretària accidental, ho
certifico.
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