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Junta de Govern Local (2015-2019)

La Junta de Govern Local (abans Comissió de Govern), existeix en tots els municipis de població superior als
5.000 habitants.

Està  integrada per  l'Alcaldessa  i  un nombre de Regidors/es  no superior  a  quatre,  nomenats  i  separats
lliurement per aquell.

La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries, amb una periodicitat mensual, tots els
divendres hàbils de la segona setmana de cada mes, a les 13.30 hores, amb l’ordre del dia fixat per aquesta
Alcaldia.

Membres de la Junta de Govern Local

Presidenta
Il·lma. Sra. Núria Ventura i Brusca

Regidores i Regidors 
 Sra. Caterina Brusca Campos
 Sr. Demetrio Querol Pasalamar
 Sra. Elvira Labernia Callarisa
 Sr. Albert Palacios Bernad

Competències

1.  Assistència permanent a l’Alcalde en exercici de les seves atribucions.

2.  La Junta de Govern Local, per delegació d’aquesta Alcaldia, exercirà les següents competències:

a) Aprovar plans d'actuació municipals.
b) Aprovar els projectes d’obres que l’article 21.1.o) LRBRL reserva a la competència de l’Alcaldia.
c) Aprovar l'oferta pública d'ocupació.
d) Aprovar les bases per a la selecció del personal i convocar les proves de selecció d'acord amb

les bases.
e) Aprovar les bases per als procediments de provisió de llocs de treball.
f) Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
g) Autoritzar i  disposar despeses quan el seu valor o el valor acumulat d'altres operacions del

mateix gènere no superi el deu per cent dels recursos ordinaris del pressupost i:
En el supòsit de contractes, quan el seu import no superi els sis milions d'euros, inclosos els de
caràcter  plurianual  quan la  seva durada no sigui  superior a quatre anys,  sent la  referència
percentual als recursos del primer exercici pressupostari, sempre que no es tracti de contractes
administratius menors ni contractes privats de l'Administració.
En el supòsit de concessions sobre els béns propietat de l'Ajuntament, quan el seu valor no
superi  el  deu  per  cent  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost  ni  l'import  dels  tres  milions
d'euros.

http://ulldecona.cat/transparencia2015_2019/15_Regidors/01_NuriaVenturaBrusca.pdf
http://ulldecona.cat/transparencia2015_2019/15_Regidors/05_AlbertPalaciosBernad.pdf
http://ulldecona.cat/transparencia2015_2019/15_Regidors/04_ElviraLaberniaCallarisa.pdf
http://ulldecona.cat/transparencia2015_2019/15_Regidors/03_DemetrioQuerolPasalamar.pdf
http://ulldecona.cat/transparencia2015_2019/15_Regidors/02_CatiBruscaCampos.pdf
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En  el  supòsit  d'adquisició  i  alienació  de  béns  immobles  i  drets  subjectes  a  la  legislació
patrimonial, quan el seu valor no superi el deu per cent dels recursos ordinaris del pressupost
ni l'import dels tres milions d'euros, a excepció dels béns declarats de valor històric o artístic,
sigui quin sigui el seu valor.

h) L'aprovació inicial dels plans parcials, plans especials i estudis de detall.
i) L'aprovació inicial i definitiva de delimitacions poligonals i d'unitats d'actuació, de projectes de

compensació  (així  com  l'aprovació  de  les  bases  d'actuació  i  estatuts  de  la  Junta  de
Compensació) i reparcel·lació i de les resolucions de cadascuna de les peces separades que
integren el procediment expropiatori quan s'executi per causa urbanística.

j) L’aprovació dels projectes d’urbanització.
k) La  resolució  dels  procediments  de  llicències  urbanístiques,  medi  ambientals,  d'autorització

sanitària, sobre el domini públic, funeràries i en matèria de transports, com també emetre les
declaracions que atribuïdes a l'alcalde hagin de constituir informe al si d'aquests procediments.

l) Les autoritzacions en matèria de policia sanitària mortuòria que no siguin competència del ple.
m) Atorgament de subvencions que no siguin competència del Ple.

3.  Per delegació del Ple Municipal de 6 de març de 2017, es va delegar a favor de la Junta de Govern Local
l’atribució per a dictar resolucions sobre totes les competències susceptibles de delegació, encomanades al
Ple per les següents normes:

 La Llei reguladora de les hisendes locals, el Reial Decret 500/1990, les Bases d’execució del
pressupost i, en general, la resta de normativa tributària, pressupostària i financera vigent.

 La Llei general de subvencions, el seu reglament i la resta de normativa aplicable en matèria de
subvencions i ajuts.

 La Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, el Text únic de preceptes legals vigents a Catalunya
en matèria de funció pública, el Reglament del personal al servei de les entitats locals i, en
general, la resta de normativa aplicable en matèria de recursos humans.

L’exercici de les competències delegades queda condicionat a l'emissió d'un dictamen preceptiu i vinculant
de la Comissió Informativa de la Junta de Govern, prèviament a l’aprovació de qualsevol acord que s'adopti
per delegació.

Més informació
• Actes   de   la Junta de Govern Local

https://www.seu-e.cat/web/ulldecona/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/acords-de-junta-de-govern
https://www.seu-e.cat/web/ulldecona/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/acords-de-junta-de-govern
https://www.seu-e.cat/web/ulldecona/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/acords-de-junta-de-govern
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