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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 

A la ciutat de Mollerussa, essent les nou hores del dia vint-i-set de juny de dos mil dinou. A 
la Sala de Comissions de la Casa Consistorial es constitueix en sessió extraordinària de primera 
convocatòria la Junta de Govern, sota la presidència de l’alcalde acctal. Sr. Pere Garrofé 
Cirés, i amb l’assistència dels Tinents d’alcalde, Sra. Rosalia Carnicé Farré, Sra. Dolors Bargalló 
Vidal i Sr. Ramon Teixidó Peraire. 
 
Excusen  l’assistència l’alcalde, Sr. Marc Solsona Aixalà i la regidora Sra. Ana Maria Carné 

Baiget. 
 
Actua de secretari, el titular de la Corporació Municipal, Sr. Antoni Garcia Jiménez. 
 
Assisteix a la sessió l’Interventor de Fons, Sr. Jesús Luño i Garcia. 
 
És objecte de la sessió procedir a la constitució de la Junta de Govern conforme a allò que 

disposa l’article 112.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals (RD 2568/1986, de 28 de novembre). 
 
Oberta la sessió per la presidència i comprovada pel Sr. Secretari l'existència de quòrum legal 
necessari per a la celebració de la sessió, es dóna compte dels preceptes de legal aplicació, 
procedint-se a la lectura dels articles, 20.1, apartat b) i 23 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, article 48.1-b), del Dl. 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 52, 53, 112 i 
113 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (RD 
2568/1986, de 28 de novembre). 

 
Conclosa la lectura, i atès que en la sessió hi ha el quòrum legal d’assistència suficient, la 
presidència declara formalment constituïda la Junta de Govern de l’Ajuntament de 

Mollerussa. 
 
Seguidament s’inicia la sessió amb el següent ordre del dia: 
 

1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2019/358 DE 

CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES DE L’ALCALDIA 

 
Tal i com determina l’article 20.1, apartat b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, "La Junta de Govern Local existeix en aquells municipis amb població 
de dret superior als 5.000 habitants". En idèntics termes s’expressen els articles 48.1-b), del 

DLEG 2/2003, de 28 d’abril, TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 35.2-d), 
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (RD 
2568/1986, de 28 de novembre). 
L’article 23 de la LBRL, l’article 52 del ROF i l’article 54.1, del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, TR 

de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern Local, atesa llur 
naturalesa d’òrgan col·legiat, és integrada per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior 
al terç del nombre legal d’aquests, els quals són nomenats i separats, lliurement, per l'Alcalde.  

A la Junta de Govern Local li corresponen les facultats d’assistència permanent a l'Alcaldia en 
l’exercici de les seves atribucions i de totes aquelles competències que el propi Alcalde i el Ple, 
en el seu cas, li confereixin, amb les limitacions que els articles 21.3 i 22.4 de la LBRL i articles 
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52.4 i 53.3, del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya.  

De la composició de la Junta de Govern i de les facultats delegades per l’Alcaldia, se’n donarà 
compte al Ple en la primera sessió que celebri amb posterioritat a la Resolució i es publicarà 
al BOP, sens perjudici de la seva efectivitat a partir del dia següent de la signatura de la 
mateixa. 
 
En virtut de quant s’ha exposat, aquesta Alcaldia en desplegament de les facultats pròpies, 
DECRETA:  

 
Primer.-  Constituir en el sí de l'Ajuntament de Mollerussa la Junta de Govern Local com a 
òrgan necessari i col·legiat de preceptiva existència, que s’integrarà per l'Alcalde i CINC 
Regidors, equivalents al terç del nombre legal de membres d’aquesta Corporació. 
 
Segon.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, els següents Regidors: 

   

 Sr. Pere Garrofé Cirés    
 Sra. Ana Maria Carné Baiget 
 Sra. Rosalia Carnicé Farré 
 Sra. Dolors Bargalló Vidal 
 Sr. Ramon Teixidó Peraire 

 

Tercer.-La Junta de Govern, com a òrgan col·legiat, gaudirà de les facultats següents: 
 
-A- L’assistència permanent a l'Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. 
 

-B- L’exercici de les competències que aquesta Alcaldia de forma expressa li delega, les quals 
s’expressen tot seguit: 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- GESTIÓ ECONÒMICA:  
 
a. El desenvolupament de la gestió econòmica municipal, de conformitat amb el Pressupost 

aprovat i les seves Bases d'Execució. 
b. Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva 

competència.  
c. Distribució de subvencions i de quantitats amb càrrec a partides que estiguin consignades 

al Pressupost, dins l’àmbit de la seva competència. 
d. Aprovar factures de les despeses ordenades i totes les certificacions de la contractació 

d’obres i serveis, conforme les Bases d’Execució del Pressupost. 
e. Adjudicació de concessions sobre bens de l’entitat local i adquisició de bens immobles i 

drets, subjectes a la legislació patrimonial, en els termes previstos a la DA 2ª del RDLEG 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refosa de la Llei de contractes del 

sector públic (TRLCSP): que el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni els tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni quan el valor no 
superi, ni el percentatge ni la quantia indicats llevat dels bens declarats de valor històric i 
artístic l’alienació dels quals correspondrà al Ple, amb independència del seu valor.    

 

2.- INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA: 
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a. Resolució dels expedients administratius d’exercici d’activitats (establiments fabrils, 
industrials i comercials o de qualsevulla altra índole), ja siguin en règim de comunicació 

i/o llicència, així com l’emissió d’informes de competència municipal segons la legislació 
aplicable en la tramitació dels expedients la resolució definitiva dels quals correspongui a 
una altra administració, llevat que les Ordenances o les Lleis sectorials atribueixin 
expressament aquesta facultat a un altre òrgan. 

b. Resolució dels expedients administratius de llicències urbanístiques, en general, llevat que 
les Ordenances o les Lleis sectorials atribueixin aquesta facultat a un altre òrgan. 

 

3.- CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 
 
a. La contractació 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 tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan 
la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, 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 obstant, en aquelles contractacions administratives de obres, subministraments i 
serveis que no superin els 3.000,00 € (IVA exclòs), la competència s’atribueix als 

regidors i regidores responsables d’àrea sempre i quan, atenent el seu objecte i finalitat 
hagin de considerar-se menors, i en els termes i abast previst a la Bases d’Execució del 
Pressupost. El secretari municipal ha emès informe als efectes de determinar, d’acord 
amb la normativa vigent, quan estem davant d’un contracte menor, i quin es el 

procediment a seguir, el qual s’adjunta com a annex a aquest acord. 
 

b. Contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes 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 9/2017 
de 8 de novembre 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, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats. 
 

c. Aprovació dels Projectes d’Obres i serveis quan sigui competent per a llur contractació o 

concessió i estiguin previstes al Pressupost. 
 

 
4.- URBANISME:  
 
a) L’exercici de les facultats relatives a aprovació d’instruments de planejament de 

desenvolupament del planejament general, no expressament atribuïts al Ple, en els termes 
previstos a l’article 21.1. apartat j) i 21.3, de la Llei 7/1985, vigent. 

b) Aprovació dels instruments de gestió urbanística. 
c) Aprovació dels projectes d’urbanització.   
 
5.- RECURSOS HUMANS 
 

a. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel 
ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de 
provisió de llocs de treball 
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Quart.-  Els acords que adopti la Junta de Govern Local en relació amb els assumptes o 

matèries objecte de delegació, gaudiran d’idèntic valor que aquelles Resolucions que dicti 
l'Alcaldia en l’exercici de les atribucions no delegades, i per tant posaran fi a la via 
administrativa en els termes de l’article 52 de la LBRL i amb els efectes previstos a la Llei 
39/2015 del procediment administratiu comú.. 
 
Cinquè.- D’aquest Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri i es 
notificarà als interessats. Serà objecte de publicació al BOP, sens perjudici de la seva eficàcia 

a partir del dia següent. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Es fa constar que el règim de sessions ordinàries, atès el que disposa l’article 99 del DLEG. 
2/2003, de 28 d'abril, TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, serà fixat pel Ple 
de l’Ajuntament, comunicant-se, oportunament, als membres de la Junta de Govern Local. 
 

La Junta de Govern se’n dona per assabentada i conforme. 
 

2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2019/359 DE 
NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE. 

 
Configurada la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de l’Alcaldia 
núm. 2019/358, de 21 de juny, correspon a l'Alcalde nomenar, entre els Regidors que la 
componen, els Tinents d'Alcalde. 
 
En la seva virtut, atès el que al respecte determinen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 

Bases del Règim Local, 53.2 i 55 del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 46 i 47 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (Reial Decret 2568/1986), 
i en ús de les facultats conferides, DECRETO: 
 
Primer. Nomenar Tinents d'Alcalde de l'Excm. Ajuntament de Mollerussa, els Srs./Sra. 
Regidors membres de la Junta de Govern Local, següents: 

 
Primer  Tinent d'Alcalde:  Sr. Pere Garrofé Cirés    
Segon  Tinent d'Alcalde:  Sra. Ana Maria Carné Baiget 
Tercera  Tinent d'Alcalde:  Sra. Rosalia Carnicé Farré 
Quarta  Tinent d'Alcalde:  Sra. Dolors Bargalló Vidal 
Cinquè  Tinent d'Alcalde:  Sr. Ramon Teixidó Peraire 
 

Segon. Correspondrà a les persones nomenades, i en l’ordre en que han estat designades, 
substituir a l'Alcaldia en la totalitat de les seves atribucions, en els supòsits d’absència, 
malaltia o impediment que impossibiliti l’exercici de les funcions pròpies d’alcalde, i així 
mateix, en el cas de vacant d’alcaldia i fins que no prengui possessió el nou Alcalde. 

 
Tercer. Del present Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri i es 
notificarà als designats. Serà objecte de publicació al BOP, sense perjudici de la seva eficàcia 

a partir del dia següent a la seva signatura. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Els nomenats, presents en l’Acte, manifesten, de forma expressa, l’acceptació dels càrrecs; la 
Junta de Govern se’n dona per assabentada i conforme. 

 
 
I sense altre assumpte a tractar, essent les catorze hores i trenta minuts, per Ordre del Sr. 
Alcalde acctal. es dona per finalitzada la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Mollerussa, estenent-se la present Acta que serà signada pel Sr. President, 
juntament amb mi, El Secretari, que en dono fe. 

 
 

 


