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ASSUMPTE
Modificació dels membres de la Junta de Govern Local

Identificació de l’Expedient

Expedient número 2019/00000406Y (SJ/NSC/AVA) relatiu a Cartipàs municipal legislatura 2019-2023

Fets

1. L’1 d’abril de 2019, mitjançant el Reial decret 209/2019, publicat al BOE núm. 79 de 2 d’abril, es 
van convocar eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla.

2. El 15 de juny de 2019 es va constituir el nou Ajuntament del municipi de Blanes.

3. El 26 de juny de 2019, mitjançant la resolució núm. 2019000910, es va acordar la constitució de la 
Junta de Govern Local. 

4. El dia 1 d’agost de 2022, mitjançant la resolució núm. 2022001595, es va acordar cessar la tercera 
tinent d’alcalde i avocar-li les competències que tenia delegades.

5. El dia 2 d’agost de 2022 amb registre d’entrada 2022019372 els regidors Jordi Urgell Martínez, 
Marian Anguita Ferrer, Pere Lopera Romero, Miguel Ángel López Corregidor i Rosa M. Aladern Gusi 
han presentat renúncia expressa a les delegacions de competències acordades per la resolució núm. 
2019000909.

6. El 02/08/2022, el/la tècnic/a de Serveis Jurídics ha informat favorablement sobre l’adopció 
d’aquesta resolució, segons informe que consta a l’expedient.

Fonaments de Dret

1. D’acord amb el que estableix la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i 
el 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, i d’acord amb l’article 35 del Reglament d’organització i funcionament de les 
entitats locals (en endavant ROF), és obligatòria la constitució de la Junta de Govern Local, perquè el 
municipi de Blanes té una població superior a 5.000 habitants.

2. Segons disposa la normativa abans citada, i de conformitat amb el que preveu l’article 52 del ROF 
o l’article 74 del Reglament orgànic municipal, l’alcalde, mitjançant decret, ha de determinar el nombre 
de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors o regidores que han de tenir aquesta 
condició.

3. D’acord amb l’article 75 del Reglament orgànic municipal, corresponen a la Junta de Govern Local, 
com a òrgan executiu, les competències següents:
- L’assistència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
- Les atribucions que l’alcalde o alcaldessa, o altre òrgan municipal, li delegui.
- Les atribucions que expressament li assignin les lleis estatals o autonòmiques.

Per tant,
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Decreto

Primer. La Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter executiu, estarà integrada 
pels següents membres:
 
President: L’alcalde, el Sr. Àngel Canosa Fernández
Vocals Sra. Olga López Colomer

Sr. Albert Sanz González
Sra. Marina Vall-llosada Garcia
Sr. Carlos Garzón de la Granja

Segon. La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions els dijous no festius a les 16.30 hores, 
a la casa consistorial.

L’alcalde podrà posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries, dintre de la mateixa 
quinzena de la data prevista per a la seva celebració preceptiva, per raons de força major, o quan el 
dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dintre d’un període de vacances, sempre que això no menyscabi 
la gestió dels assumptes municipals.

Tercer. S’aproven (es mantenen) les competències de la Junta de Govern Local, que té per delegació 
de l’alcalde, que són les següents: 

En matèria de recursos humans:
• Aprovar l’oferta pública d’ocupació
• Aprovar les bases per a la selecció de personal i per als procediments de provisió de llocs de
treball.
• Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de
l’entitat local o a una altra Administració pública
• Aprovar la permuta dels càrrecs de funcionaris.
• Resoldre sobre totes les situacions administratives del personal municipal.
• Efectuar l’assignació individualitzada del complement de productivitat i de gratificacions, així com 
assignar totes les altres retribucions complementàries que no tinguin caràcter fix ni periòdic,
d’acord amb la normativa reguladora del personal al servei dels ens locals.
• Reconèixer els triennis o punts d’antiguitat del personal de l’Ajuntament.
• Aprovar els plans de formació del personal

En matèria d’hisenda, contractació i patrimoni
• Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, i disposar tota mena de 
despeses d’inversions, béns corrents i de serveis, dins dels límits competencials atribuïts per llei a 
l’alcalde, d’acord amb les bases d’execució del pressupost.
• Aprovar les liquidacions de drets i padrons de tributs així com les seves baixes, fraccionaments, 
ajornaments, recursos i incidències.
• Acordar la devolució de garanties.
• Aprovar el plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hagin de 
regir la licitació d’aquests contractes, ja siguin de caràcter administratiu o privat.
• Acordar la modificació i la resolució dels contractes administratius i privats, que siguin competència 
de l’alcalde.
• Aprovar els projectes d’obres i serveis que siguin competència de l’alcalde.
• Adquirir, alienar o gravar tota classe de béns i drets, dins dels límits competencials de l’alcalde.
• Les operacions d’actualització de l’inventari general municipal.
• Autoritzar els usos sobre domini públic, dins dels límits competencials de l’alcalde, excepte 
terrasses, parades de mercat i a la via pública i els guals.
• Aprovar tot tipus de convenis amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades, dins dels 
límits competencials de l’alcalde.
• Atorgar subvencions.
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• Sol·licitar i acceptar tot tipus de subvencions

En matèria d’urbanisme
• Concedir llicències d’obres majors
• Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general, que no estiguin 
expressament atribuïts al Ple, així com l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d’urbanització.

En matèria de prevenció i control d’activitats
• Atorgar les llicències ambientals d’acord amb el que disposi la normativa sectorial.

En matèria sancionadora
• Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de normativa 
sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’alcalde.
• Adoptar tot tipus de resolució que posi fi al procediment sancionador

En matèria de revisió d’actes administratius
• Resoldre els expedients de revisió d’ofici i de revocació dels actes administratius dictats per la Junta 
de Govern Local, sempre i quan no sigui preceptiva la declaració de lesivitat, que correspon al Ple.

Quart. L’alcalde es reserva la facultat d’avocar puntualment, i per raons d’urgència o pel compliment 
de terminis legalment establerts, qualsevol de les competències delegades a favor de la Junta de 
Govern Local.

Cinquè. Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura, es notificarà personalment 
als interessats, es publicarà al BOPG i se’n donarà compte en la primera sessió de Ple que se celebri.

Així ho disposa i signa l’alcalde, en el dia d’avui, de la qual cosa jo, com a secretari, dono fe i prenc 
raó d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
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