La Junta de Govern Local
Òrgan presidit per l’alcalde, i format pel conjunt dels tinents d’alcalde de la corporació;
aquest òrgan és l’encarregat d’assessorar i assistir a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici
de les seves atribucions i la presa de decisions; executant les atribucions que l'alcalde
o alcaldessa li delegui, o les que li atribueixin les lleis o altres òrgans com el Ple
municipal.
Les seves principals competències delegades d’alcaldia són:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

L’aprovació de les figures de planejament pel desenvolupament del Pla
general del municipi que no estiguin expressament atribuïdes al Ple, així
com les figures de gestió urbanística i els projectes d’urbanització.
Aprovació de factures i propostes de despeses, superiors a 6.000 € (IVA
inclòs), llevat en casos d’urgència en que s’aprovaran per decret d’alcaldia
amb ratificació posterior de la Junta de Govern Local.
L’aprovació de factures superiors a 6.000 € (IVA inclòs) que no hagin seguit
el procediment previ d’autorització i compromís de la despesa s’aprovaran
per Junta de Govern Local amb les fases de despesa acumulades (ADO)
llevat en casos d’urgència en que s’aprovaran per decret d’alcaldia amb
ratificació posterior de la Junta de Govern Local.
Aprovació d’aquelles liquidacions d’ingressos, competència de l’alcaldia que
vagin associades a l’atorgament de llicències que siguin competència de la
Junta de Govern Local.
Les contractacions i concessions de tota classe i l’aprovació de projectes
d’obres i serveis quan la seva contractació o concessió sigui competència
de l’alcaldia.
L’adquisició de béns i drets i l’alienació de patrimoni competència de
l’alcaldia.
L’atorgament de llicències llevat les d’obres menors, activitats de l’annex III
de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats.
L’acceptació de subvencions.
La resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.
Aprovació de convenis de col·laboració que no siguin competència del
plenari.

