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A) L'assistència permanent a l'alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.
B) Les atribucions que en la present resolució es deleguen per l’alcalde i que són les
següents:
1. La disposició de despeses i aprovació de factures conforme a allò que es determina a les
bases d’execució del pressupost.
2. L’aprovació de les certificacions d’obres i de serveis derivades de contractes subscrits
amb la Corporació.
3. L’aprovació dels convenis i protocols amb persones físiques o jurídiques de dret privat,
tret de l’aprovació d’aquells que la legislació vigent atribueixi al ple de l’Ajuntament.
4. La resolució dels expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial.
5. L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació conforme el pressupost i la plantilla aprovats pel
ple.
6. L’aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos
de provisió de llocs de treball.
7. L’aprovació inicial dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general.
8. L’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística.
9. L’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització.
10. L’aprovació prèvia dels projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no
urbanitzable i dels projectes de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable.
11. Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de
concessió de serveis i els contractes administratius especials, 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 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
12. La competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de concessions
sobre els béns de l’Ajuntament i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la
legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes que defineix l’article
100.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic, no superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni,
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Segon.- La junta de govern local tindrà assignades les atribucions següents:

B

[Primer.- Constituir la junta de govern local, que estarà presidida per l’alcalde d’aquesta
Corporació i integrada pels següents regidors: Lluís Amat Ferrer, Cristina Dalmau Cerdà,
Lluís Sagarra Sesé, Gerard Mimó Creus, Albert Fernández Claramunt i Rosa Cadenas
Prados.
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Per decret de l’alcaldia núm. 1103/2019, de 21 de juny, es va dictar la resolució de la qual a
continuació es transcriu la part dispositiva:

Quart.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats i als caps dels diferents
departaments municipals.
Cinquè.- Publicar aquest decret al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al Butlletí
d’Informació Municipal, en compliment del que s’estableix a l’article 44.2 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, així com als taulers d’edictes, físic i electrònic, de la
Corporació.
Sisè.- Donar compte al ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió extraordinària
que es convoqui per tal de donar compliment a allò previst a l’article 38 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.]
La resolució transcrita posa fi a la via administrativa i pot ser recorreguda potestativament
en reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat. El termini per a interposar el recurs de
reposició serà d’un mes, comptat des del dia següent al de la publicació del present anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra la present resolució, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els
jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.
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L’alcaldia pot suspendre la celebració de les sessions ordinàries d’aquest òrgan
corresponents al mes d’agost, així com avançar o posposar la celebració de les sessions
ordinàries, dins de la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu,
vigília de festiu o concorri altra causa degudament justificada.
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Tercer.- La junta de govern local celebrarà les seves sessions ordinàries, d'acord amb
el que determina l'article 91 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Martorell, el segon
i el quart dilluns de cada mes, a les 19:30 hores, prèvia convocatòria realitzada per
aquesta alcaldia.
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quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats. D’aquesta delegació queda
exclosa la concessió de títols funeraris.
13. La concessió de llicències urbanístiques per a tots els actes subjectes a llicència
urbanística prèvia segons la normativa urbanística.
14. La concessió de llicències ambientals.
15. La concessió de llicències d’espectacles i activitats recreatives, llevat de les referides als
circs i atraccions de fira.
16. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan la competència per a la seva
contractació o concessió correspongui a l’alcaldia.
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En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
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