
COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
 
 
 
 

 
PER DELEGACIÓ DEL PLE 29/6/2015 

 
 
 

EN MATÈRIA DE POBLACIÓ 
 
1. L’adopció d’acords relatius a la formació de les Meses electorals. 
 
 
EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
1. Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les sol·licituds sobre 
compatibilitats. 
 
 
EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ, ECONOMIA I HISENDA 
 
1. Aquelles competències que es deleguin pel Ple en la Junta de Govern Local per a 
cada exercici, a través de les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
2. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
3. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria 
estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent. 
 
 

EN MATÈRIA PROCESSAL 
 
1. Acordar la declaració de lesivitat dels actes administratius dictats per l’Alcalde, 
directament o a través dels Regidors que ostentin delegacions, i per la Junta de 
Govern Local. 
 
2. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, 
afectant directament o indirectament a aquest Ajuntament, es segueixin per o contra 
altres Administracions o particulars. 
 
3. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 
matèria de competència plenària. 
 
4. L’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació, en qualitat d’acusador 
particular respecte d’infraccions penals que afectin als ciutadans de Sant Pol de Mar. 
 
5. Atorgar la representació de l’Ajuntament per l’exercici de tot tipus d’accions 
administratives i judicials. 
 



 

EN MATÈRIA SANCIONADORA 
 
1. L’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple per a la imposició de 
sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma. 
 
EN MATÈRIA D’ASSUMPTES GENERALS 
 
1. Proposar al Departament de Treball, Industria i Comerç de la Generalitat de 
Catalunya les dues festes locals anuals. 
 
 

TEXT PROPOSTES; 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió 
plenària que va tenir lloc el dia 29 de juny de 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PER DELEGACIÓ DE L’ALCALDESSA (decret 339/15) 

 
 

 
EN MATÈRIA D'URBANISME 
 
1.- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat següents: 
 

- Els Plans Parcials urbanístics 
- Els Plans Especials urbanístics 
- Els Plans Especials de Millora Urbana 
- Els Estudis de Detall  

 
2.- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes 
d’urbanització complementaris. 
 
3.- En general, l’aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o gestió urbanística 
que desenvolupi o executi el planejament general, la competència del qual no es trobi atribuïda 
al Ple de la Corporació. 
 
4.- Atorgar, denegar, modificar o prorrogar, les llicències urbanístiques d’obres majors i menors. 
 
5.- L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis en els supòsits previstos a l’article 21.1.o) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció 
actual. 
 



. 

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 
 
1.- Aprovar els expedients relatius a les contractacions i concessions contractuals de la 
competència d’aquesta Alcaldia que no hagin estat objecte de delegació a favor dels Regidors i 
Regidores d’aquest Ajuntaments, incloent aquesta competència l’aprovació de tot l’expedient 
de contractació, des de el seu inici fins la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva 
modificació, interpretació i revisió de preus, així com els actes d’autorització i disposició de 
despeses. 
 
2.- Aprovar els expedients relatius a les concessions demanials, quan el seu valor excedeixi de 
60.101,21 € però no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €. 
 
3.- Alienar o gravar, per qualsevol títol, béns patrimonials de propietat municipal, quan el seu 
valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni els 3.000.000 euros. 
 
4.- Adquirir béns i drets quan el seu valor sigui inferior al 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost i a 3.000.000 euros. 
 
 

EN MATÈRIA D’ACTIVITATS 
 
1.- Emetre en els expedients d’activitats l’informe necessari d’acord amb la legislació ambiental 
vigent. 
 
2.- Atorgar les llicències i autoritzar les seves modificacions posteriors, de les activitats 
subjectes. 
 
3.- Atorgar les autoritzacions per a la prestació de serveis funeraris al terme municipal a que es 
refereix la Llei 2/1997, de 3 d’abril. 
 
 

EN MATÈRIA DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS DIVERSES RELATIVES A OCUPACIÓ 
DE VIA PÚBLICA I TRANSPORTS 
 
1.- Atorgament d’autoritzacions i llicències per ocupació i utilització de la via pública i espais de 
domini públic (guals, activitats en vies públiques, taules i cadires, mostres comercials, etc.) 
 
2.- Autoritzacions d’ocupació de la zona de domini marítim-terrestre, sens perjudici de 
l’autorització de l’administració competent. 
 
3.- Aprovació altes de conductors i canvis de vehicle llicències de taxi. 
 
4.- Aprovació de tarifes urbanes de taxi. 
 
5.- Autorització de tarifes de transport urbà. 
 
6.- Autorització de serveis discrecionals de transport urbà. 
 
 

EN MATÈRIA DE PERSONAL 
 
1.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple. 
 
2.- Aprovar les Bases de les proves per a la selecció del personal, fix i temporal, i pels 
concursos de provisió de llocs de treball, així com les seves corresponents convocatòries, 



sense perjudici del que disposa l’article 99.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en la seva redacció actual. 
 
3.- Aprovar la permuta dels càrrecs dels funcionaris que els ocupin en propietat. 
 
4.-Nomenament de funcionaris i contractacions de treballadors laborals,  cessament de 
funcionaris interins i de personal laboral temporal, modificacions de contractes laborals. 
 
5.- Declaració de situacions administratives i jubilació de tot el personal. 
 
6.- Resolució de sol·licituds relatives a permisos i llicències, la concessió o les condicions de 
gaudiment dels quals depèn de la discrecionalitat de l’Ajuntament. 
 
7.- Aprovació de gratificacions al personal previstes en l’acord regulador de les condicions del 
personal funcionari i en el conveni del personal laboral. 
 
8.- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació. 
 
 

EN MATÈRIA D’HISENDA 
 
 
1.- Aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en els 
termes fixats per a cada exercici en les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
2.- Aprovar l’atorgament de subvencions i ajuts econòmics en els termes al Pressupost, així 
com la prèvia aprovació de les Bases particulars reguladores de les corresponents 
convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública. 
 
3.- Aprovar la liquidació del pressupost. 

 
 
 

TEXT PROPOSTES: 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’alcaldessa d’aquest 
Ajuntament, mitjançant Decret 339/2015 de data 30 de juny de 2015. 
 
 


