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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE JULIOL
DE 2019

A la ciutat de Figueres, a les 12:05 hores del dia 11 de juliol de 2019, es reuneix la
Junta de Govern Local al Saló de Plens, sota la Presidència de l'alcaldessa presidenta,
i amb l’assistència dels regidors i regidores que figuren a continuación, a l’efecte de
celebrar sessió ordinària, en primera convocatòria.

Assistents:
Alcaldessa presidenta:
Agnès Lladó Saus, Grup Municipal d’ERC-AM.
Regidors i regidores:
Pere Casellas Borrell, Grup Municipal Socialista – Coalició de Progrés (CP).
Jesús Quiroga Martínez, Grup Municipal d’ERC-AM.

Maria Gratacós Pujol, Grup Municipal d’ERC-AM.
Josep Alegrí Casademont, Grup Municipal d’ERC-AM.
Sònia Trilla Bevià, Grup Municipal Socialista – Coalició de Progrés (CP).
Alfons Martínez Puig, Grup Municipal Socialista – Coalició de Progrés (CP).
Xavier Amiel Bosch, Grup Municipal de Canviem Figueres.
Hi assisteixen com a Regidors convidats per l'Alcaldia, sense formar part de la
Junta de Govern Local, i sense dret a vot, els següents Regidors:
César Luis Barrenechea Montero, Grup Municipal Socialista – Coalició de Progrés
(CP).
José Castellón Amalla, Grup Municipal de Guanyem Figueres.
Dóna fe de l'acte la secretària de la corporació, Cristina Pou Molinet. També assisteix
la interventora Anna Maria Macià Bové.
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Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió.
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada pel secretari l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui
ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
Acords:

----1. Ajuntament. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del
decret de l’Alcaldia Presidència número SECE2019000030 de data 3 de juliol
de 2019 de constitució d'aquesta. A la seva lectura, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, donar-se per assabentada del decret següent:
"La Junta de Govern Local està regulada als articles 23 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 54 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, article 22 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, article 52 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals i article 53 i 57 del Reglament orgànic municipal.
Vist que el número de Regidors als que l’Alcaldessa pot nomenar membres de
la Junta de Govern Local, no pot ser superior al terç del número legal de
membres de la Corporació. I vist que també cal fixar dia i hora de les sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local.
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
PRIMER.-. Designar la Junta de Govern Local que, presidida per aquesta
Alcaldia, quedarà integrada pels següents Regidors de l’Ajuntament:




Sr. Pere Casellas Borrell.
Sr. Jesús Quiroga Martínez.
Sra. Maria Gratacós Pujol.
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Sr. Josep Alegrí Casademont
Sra. Sònia Trilla Bevià.
Sr. Alfons Martínez Puig.
Sr. Xavier Amiel Bosch.

SEGON.- Fixar com a dia i hora per a la realització en primera convocatòria de
les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local cada setmana els dijous a
les 12 hores del migdia. Determinar que si el dijous que correspongui fos
inhàbil, la sessió ordinària es realitzarà el dia següent hàbil a l’hora esmentada.
TERCER.- Notificar aquest Decret a tots els membres que formen part de la
Junta de Govern Local.
QUART.- La present resolució té efecte des del dia següent al de la data de
signatura del present Decret, sens perjudici que se n’hagi de donar compte al
Ple de la Corporació i publicació en el Butlletí Oficial de la Província."
----2. Ajuntament. La Junta de Govern Local es dóna per assabentada del decret

de l’Alcaldia Presidència número SECE2019000031 de data 3 de juliol de 2019
de delegacions de competències de l’Alcaldessa a la Junta de Govern Local i
acceptació de les mateixes. A la seva lectura, la Junta de Govern Local acorda,
per unanimitat, donar-se per assabentada del decret següent:
“La delegació de competències per l'Alcaldia Presidència a membres electes i a
la Junta de Govern Local està regulada als articles 21 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, 53 i 54 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, articles 41, 43, 44, 45, 114, 115, 116, 117 i 118 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i articles 49,
54, 55, 65, 66, 67, 68, 69 i 70 del Reglament orgànic municipal.
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol:
PRIMER.- Delegar les següents atribucions en la Junta de Govern Local:
1.

Aprovació de convenis reguladors de la concessió de subvencions,
atorgament de tot tipus de subvencions, aportacions i ajuts de contingut
econòmic o d’altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i de
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

particulars que realitzin activitats que complementin o supleixin les
competències locals i que afectin a més d'una àrea municipal.
Fixació d’espais reservats per a la col·locació de propaganda electoral.
Assignació de noms a carrers, places i a altres llocs del terme municipal.
Assignació de noms a béns integrats en el patrimoni municipal.
Modificació dels itineraris de transport urbà col·lectiu.
Resolució d’expedients sancionadors contra concessionaris de serveis
públics.
Sol·licitud d’inclusió de l’Ajuntament de Figueres en els plans de foment
d’ocupació convocats per altres administracions territorials o institucionals,
aprovació dels corresponents projectes i memòries i sol·licitud i cobrament
de les oportunes subvencions econòmiques.
Resolució d’expedients sobre declaració de ruïna.
Concessió de llicències en els supòsits als quals es refereix l’article 187
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, excepte els expedients de llicències
d’obres menors i els sotmesos a comunicació prèvia.
Aprovació de convenis de col·laboració interadministratius que siguin
competència de l’Alcaldessa, tret dels que tinguin per objecte la
transferència de funcions, d’activitats o delegacions entre Administracions
Públiques.
Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques subjectes al
dret privat l’objecte dels quals no podrà estar comprès en les normes
sobre contractació administrativa o en normes administratives especials.
Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple.
Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal.
Aprovar les bases per als concursos de provisió de llocs de treball.
Nomenament i sanció del personal, tret de la separació del servei de
funcionaris de la Corporació, de l’acomiadament del personal laboral i
dels expedients disciplinaris per faltes lleus del personal municipal.
Declaració de jubilació de tot el personal municipal.
La contractació d’obres, de concessió d’obres, concessió de serveis,
contractes de subministres, contractes de serveis, contractes
administratius especials i contractes privats, quan el seu valor estimat no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter
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plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les seves
anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. No es
delega a la Junta de Govern Local la celebració dels contractes menors,
l'aprovació de certificacions ordinàries, de revisió de preus, de
certificacions finals, de requeriments sobre incompliments de contractes,
de pròrroga de terminis d'execució, de la recepció i de la devolució de
fiança sobre els contractes als quals es refereix aquest número.
18. L’aprovació de projectes d’obres quan sigui competent per a la seva
contractació i estiguin previstos al pressupost.
19. L’adjudicació de concessions sobre béns i l’adquisició de béns immobles i
drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de
3.000.000,00.d’euros, així com l’alienació de patrimoni quan el seu valor
no superi el percentatge ni la quantia indicats.
20. Aprovació d'ajuts socials.
SEGON.- Delegar respecte a les atribucions abans referides totes les potestats
de titularitat de l'Alcaldia, fins i tot la d'emetre qualsevol tipus d'actes
administratius que afectin tercers.
TERCER. Atorgar a la Junta de Govern Local la potestat de resoldre els
recursos de reposició que s’interposin contra els actes administratius dictats en
virtut de la delegació d’atribucions de referència.
QUART.- Determinar que les propostes d’acord que es formulin a la Junta de
Govern Local per a l’exercici de les atribucions abans referides siguin signades
pels membres electes que tinguin conferides delegacions de serveis.
CINQUÈ.- Determinar que la delegació a què es refereix el present Decret
s'entendrà tàcitament acceptada si la Junta de Govern Local en la primera
sessió que realitzi no realitza manifestació expressa en contra.
SISÈ.- Del present Decret se’n donarà compte al Ple de la Corporació
Municipal en la primera sessió que se celebri i es publicarà al Butlletí Oficial de
la Província."
----3. Assumptes urgents. No es produeixen declaracions d'urgència.
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----4. Precs i preguntes. A l'extrem de precs i preguntes no es produeixen
intervencions.
Les intervencions realitzades en aquesta sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de l'Ajuntament es troben a l'arxiu audiovisual de la sessió disponible en Seu
Electrònica.
---- No havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 12:06 hores, de
la qual cosa dono fe.
Mitjans ---------------------------------------------------------------------Video [1]: MP4 Video (H264) 854x480, 61 MiB
SHA512:
938debe773c4bc076d03a0937c05c6c2a5a5c2a9750e08572ad01e1d7c239c72
bf5d480a729feb7d37982568e564f251786bff82aa239b2c9c5689e447cc9fe6
Url:
[
http://aytofigueres.seneca.tv/s/o3GfovTKfW792hmeeGeBesXhnDyEXBQ4.mp4 ]
- Minutatge -------------------------------------------------------------------(no disponible)
La secretària
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