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Número de registre 6519

AJUNTAMENT D’ALGUAIRE
Edicte sobre l’organització de la nova Corporació
De conformitat amb el que disposa la normativa vigent, i en motiu de la constitució de la nova Corporació
Municipal, es procedeix a la publicació íntegra de la part dispositiva essencial dels acords adoptats pel Ple
de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 2 de juliol de 2015, així com també de la part dispositiva
corresponent a les resolucions de l’Alcaldia, següents:
1. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
Primer. Constituir en el sí de la Corporació Municipal d’Alguaire els Grups Polítics Municipals, els quals
s’estructuraran en base a cada una de les llistes electorals que han obtingut representació en el Consistori
en les eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de 2015.
Segon. Els Grups Municipals de l’Ajuntament d’Alguaire, la seva denominació específica, composició i
portaveus, serà la següent:
Grup Municipal MES, Moviment d’Esquerres (MES)
- Composició: Sr. Antoni Perea Hervera
Sr. Raul Delgado Torres
Sra. Elvira Larrègula Montserrat
Sra. Carme Cambray Boira
Sr. Jeroni Busquets Saz
- Portaveu:

Sr. Raul Delgado Torres

- Suplent:

Sra. Elvira Larrègula Montserrat

Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU).
- Composició: Sr. Joan Busquets Saz
Sra. Immaculada Roca Vidal
Sra. Úrsula Olmo Rovira
Sr. Francesc Mayench Ariza
- Portaveu: Sr. Joan Busquets Saz
- Suplent: Sr. Francesc Mayench Ariza
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC- AM).
- Composició: Sr. Francesc Teixidó Mola
Sra. Gemma Massana Cosialls
- Portaveu:

Sr. Francesc Teixidó Mola

- Suplent:

Sra. Gemma Massana Cosialls
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Tercer. El Règim Jurídic dels Grups Municipals de l’Ajuntament d’Alguaire serà el previst en els articles 73
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 50 i 51 del 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 els articles
23 a 29 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
2. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Primer. Constituir la Comissió Especial de Comptes amb representació de tots els Grups Municipals i
proporcionalment a la seva representativitat en l’Ajuntament.
Segon. Nomenar membres integrants de la Comissió Especial de Comptes, a proposta dels Grups
Municipals, els Regidors següents:
- Alcalde: Sr. Antoni Perea Hervera, Grup Municipal MES, Moviment d’Esquerres (MES)
-Vocals:
Sr. Raül Delgado Torres, Grup Municipal MES, Moviment d’Esquerres (MES)
Sra. Elvira Larrègula Montserrat, Grup Municipal MES, Moviment d’Esquerres (MES)
Sr. Joan Busquets Saz, Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Francesc Mayench Ariza, Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU)
Sr. Francesc Teixidó Mola, Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
- Acord Municipal (ERC- AM).
El President de la Comissió Especial de Comptes serà el Sr. Alcalde, Sr. Antoni Perea Hervera.
3. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL
Primer. Crear una Comissió Informativa General, que ostentarà les atribucions d’estudi, d’informe o de
consulta, i el dictamen previ dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de
Govern Local.
Segon. Aquesta Comissió celebrarà les sessions ordinàries d’acord amb la periodicitat establerta per a les
sessions del Ple i de la Junta de Govern Local.
La convocatòria, l’ordre del dia i les notificacions seran coincidents amb les del Ple i de la Junta de Govern
Local, i es notificaran en la mateixa antelació, el Ple amb dos dies hàbils i la Junta de Govern Local amb un
dia hàbil.
La convocatòria, juntament amb l’ordre del dia, serà tramesa a cadascun dels membres de la Comissió
mitjançant correu electrònic. La data i hora d’enviament es considerarà data de notificació, sens perjudici
que el Regidor o Regidora hagi rebut el correu amb posterioritat.
L’hora de celebració serà les 19 hores.
La Comissió estarà integrada pels membres que designin els diferents Grups Polítics en nombre
proporcional a la seva representativitat en l’Ajuntament, hi podran assistir tots els Regidors i Regidores que
formen part de la Corporació en funció dels diferents temes a tractar, en aquest cas s’aplicarà el sistema de
vot ponderat.
La Comissió serà presidida pel Sr. Alcalde de la Corporació. Actuarà com a Secretària de la Comissió, la
Secretària de l’Ajuntament, o bé una persona al servei de l’Administració municipal designada per aquesta.

Administració Local

15

Número 133
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimarts, 14 de juliol de 2015

Tercer. El seu funcionament serà el que estableix la normativa que regula les Comissions Informatives
Permanents. En tot cas la Comissió podrà aprovar el seu propi règim de funcionament.
4. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Primer. Constituir, en el sí de l’Ajuntament d’Alguaire, la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat
municipal, la qual quedarà integrada per l’Alcalde i tres Regidors o Regidores, equivalents al terç del nombre
legal de membres d’aquesta Corporació.
De la composició de la Junta de Govern Local i de les facultats delegades per l’Alcaldia, se’n donarà compte
al Ple, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, sense perjudici de la seva efectivitat a partir
del dia següent al de l’acord pel Ple de l’Ajuntament.
Segon. La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries amb la periodicitat quinzenal que
disposa l’article 112 del ROF, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia i d’acord amb el règim de
sessions que estableixi el Ple.
Tercer. La Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat, gaudirà de les facultats següents:
a) L’assistència a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.
b) L’exercici de les atribucions que l’alcaldia, de forma expressa li delegui, les quals es materialitzaran
mitjançant Decret.
c) L’exercici de les competències que el Ple, de forma expressa li delegi.
Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província en compliment del que disposa l’article 51.2
del ROF, sens perjudici de la seva eficàcia a partir del dia següent a la seva adopció.
5. RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Primer. Establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament, següent:
El Ple de l’Ajuntament celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat bimensual.
El dia de celebració serà, l’últim dijous dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.
Si el dia preestablert per a la celebració de la sessió és festiu o inhàbil, es podrà celebrar el Ple, amb idèntic
caràcter d’ordinari, el dia hàbil anterior o posterior.
L’hora de celebració serà a les 20 hores.
El lloc de celebració serà la Sala d’Actes de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.
Segon. Establir la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, següent:
La Junta de Govern Local, per exercir les seves competències resolutòries, celebrarà les sessions
ordinàries amb una periodicitat quinzenal.
El dia de celebració serà el dijous. Si aquest coincideix amb festiu o inhàbil, es podrà celebrar, amb idèntic
caràcter d’ordinari, el dia hàbil anterior o posterior.
El lloc de celebració serà la Sala de reunions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.
L’hora de celebració serà a les 20 hores. Si bé, quan la Junta de Govern sigui coincident amb alguna sessió
del Ple, la sessió de la Junta de Govern Local, es celebrarà a les 21 hores.
Tercer. Per a les sessions extraordinàries i les extraordinàries urgents seran d’aplicació les disposicions de
caràcter general previstes a la legislació de règim local.
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Quart. Facultar al Sr. Alcalde per a no convocar les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local
dels períodes de vacances, quan això no afecti la gestió dels assumptes municipals, així com per a
posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local, dins el
mateix mes de la celebració, quan el dia fixat sigui festiu o, es trobi inclòs en un període de vacances.
Cinquè.- Publicar els presents acords conforme estableix la vigent legislació.
6. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que a continuació es relacionen:
TITULAR
COMPETÈNCIA

ÒRGAN EN QUI ES
DELEGA

Ple

Junta de Govern Local

Ple

Junta de Govern Local

Ple

Junta de Govern Local

Ple

Junta de Govern Local

Ple

Junta de Govern Local

Ple

Junta de Govern Local

ATRIBUCIÓ DELEGADA

ARTICLE

L’exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de la corporació en
matèries de competència plenària.
La declaració de lesivitat dels actes de
l’Ajuntament

22.2.j LRBRL
i
52.2.k TRLMRLC
22.2.k LRBRL
i
52.2.k TRLMRLC
22.2.m LRBRL
i
52.2.m TRLMRLC

Les operacions de tresoreria, que li
correspondran quan l’import acumulat de les
operacions vives en aquell moment superin el
15 per cent dels ingressos corrents liquidats en
l’exercici anterior, de conformitat amb el R.
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, T.R. Llei
Hisendes Locals
Les contractacions i concessions de tota
22.2.n LRBRL
classe quan el seu import superi el 10 per cent
i
dels recursos ordinaris del pressupost, i en 52.2.n TRLMRLC
qualsevol cas, els 6.000.000,00 €, així com els
i
contractes i les concessions plurianuals quan
Disposició
la seva durada sigui superior a quatre anys, i addicional 2a. Text
els plurianuals de menor duració quan l’import Refós de la Llei de
acumulat de totes les anualitats superi el
Contractes del
percentatge indicat, referit als recursos
sector públic,
ordinaris del pressupost del primer exercici i,
aprovat pel R.D
en tot cas, quan sigui superior a la quantia Legislatiu 3/2011,
assenyalada en aquesta lletra.
de 14 de
novembre.
L’adjudicació de concessions sobre els béns
Disposició
de la corporació i la adquisició de béns addicional 2a. Text
immobles i drets subjectes a la legislació Refós de la Llei de
patrimonial així com l’alienació del patrimoni
Contractes del
quan no estiguin atribuïdes a l’Alcalde o
sector públic,
President, i dels béns declarats de valors
aprovat pel R.D
històric o artístic qualsevol que sigui el seu Legislatiu 3/2011,
valor
de 14 de
novembre.
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis
22.2.ñ LRBRL
quan sigui competent per a la seva
i
contractació o concessió, i quan encara no 52.2.o TRLMRLC
estiguin previstos en els pressupostos

Segon. Els acords que adopti la Junta de Govern Local en relació amb els assumptes o matèries objecte de
delegació gaudiran d’idèntic valor que aquells acords que dicti el Ple 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 LRBRL i amb els
efectes previstos a la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
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En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer
constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent: “Atès que
l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de delegació efectuada
pel Ple de l’Ajuntament, mitjançant acord de data....., i publicat al BOP de Lleida núm. ... de data.....”
Tercer. Aquestes delegacions, d’acord amb el que disposa l’article 51.2 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1996, de 28 de
novembre, tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sens perjudici de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província en compliment del que disposa l’article 51.2
del ROF.
7. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS
A) NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS CONSELLS ESCOLARS
Primer. Nomenar representant municipal en el Consell Escolar del centre docent públic d’educació primària
Escola Teresa Bergadà d’aquest municipi d’Alguaire, la Regidora Sra. Elvira Larrègula Montserrat.
Segon. Nomenar representant municipal en el Consell Escolar del centre docent públic d’educació
secundària Manuel de Montsuar i del centre docent públic d’educació secundària Institut Joan Solà de
Torrefarrera, la Regidora Sra. Elvira Larrègula Montserrat.
Tercer. Nomenar representant municipal en el Consell Escolar del centre docent d’educació infantil Llar
d’Infants Municipal d’Alguaire, la Regidora Sra. Elvira Larrègula Montserrat.
Quart. Nomenar representant municipal en el Consell Escolar del centre docent d’educació musical Escola
Municipal de Música d’Alguaire, la Regidora Sra. Elvira Larrègula Montserrat.
Cinquè. Comunicar aquest acord als Directors i les Directores dels centres docents públics esmentats, així
com a la Regidora designada, per al seu coneixement i efectes.
B) NOMENAMENT DE VOCALS AL PLENARI DEL PATRONAT MUNICIPAL JOSEP LLADONOSA PUJOL
Primer. Nomenar representants de la Corporació Municipal al Plenari del Patronat Josep Lladonosa i Pujol,
els Regidors següents:
- Sr. Antoni Perea i Hervera, Alcalde, i
- Sr. Francesc Teixidó Mola.
Segon. Comunicar aquest acord al President del Patronat, així com al Regidor nomenat, per al seu
coneixement i efectes.
C) NOMENAMENT DE REPRESENTANT A L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL DE L’ABASTAMENT D’AIGUA DE PINYANA
Primer. Nomenar representant de la Corporació Municipal a l’Assemblea General de la Mancomunitat
Intermunicipal de l’Abastament d’Aigua de Pinyana, l’Alcalde Sr. Antoni Perea i Hervera.
Segon. Comunicar aquest acord al President de la Mancomunitat, per al seu coneixement i efectes.
D) NOMENAMENT DE REPRESENTANT AL CONSORCI D’EMISSORES MUNICIPALS EMUN TERRES
DE PONENT.
Primer. Nomenar representants de la Corporació Municipal als òrgans del Consorci d’Emissores Municipals
Emun Terres de Ponent, els Regidors següents:
- Representant al Consell General del Consorci: el Sr. Antoni Perea Hervera, Alcalde
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- Representant a la Comissió Permanent del Consorci: el Sr. Jeroni Busquets Saz, Regidor.
Segon.- Comunicar aquest acord als Regidors nomenats i al President del Consorci, per al seu coneixement
i efectes.
E) NOMENAMENT DE REPRESENTANT AL COMITÉ D’AGERMANAMENT AMB BUJANDA
Primer. Nomenar, d’acord amb el punt segon de l’acord del Ple de data 30 de juny de 2005, representants
de la Corporació Municipal al Comitè d’Agermanament amb Bujanda, els Regidors /Regidores, següents:
- President: L’Alcalde, Sr. Antoni Perea i Hervera.
- En representació del Grup Municipal de MES, el Sr. Jeroni Busquets Saz.
- En representació del Grup Municipal de CiU, la Sra. Immaculada Roca Vidal
- En representació del Grup Municipal del ERC-AM, la Sra. Gemma Massana i Cosialls.
Segon. Comunicar aquest acord als Regidors/es nomenats, per al seu coneixement i efectes.
F) NOMENAMENT DE REPRESENTANT AL CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DE
LLEIDA
Primer. Nomenar representants de l’Ajuntament d’Alguaire en el Consorci del Govern Territorial de Salut de
Lleida, els Regidors /Regidores següents:
- Vocal titular: Sr. Francesc Teixidó Mola.
- Vocal suplent: Sr. Raul Delgado Torres.
Segon. Comunicar aquest acord als Regidors / Regidores nomenats i al President del Consorci, per al seu
coneixement i efectes.
G) NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LA TAULA ESTRATÈGICA DE L’AEROPORT
Primer. Nomenar representants de la Corporació Municipal a la Taula Estratègica de l’Aeroport de LleidaAlguaire, l’Alcalde Sr. Antoni Perea i Hervera, i com a suplent la Regidora Sra. Elvira Larrègula Montserrat.
Segon. Comunicar aquest acord a la suplent nomenada i al Director de la Taula Estratègica, per al seu
coneixement i efectes.
H) NOMENAMENT DE REPRESENTANT AL CONSORCI LOCALRET
Primer. Nomenar representant de la Corporació Municipal a l’Assemblea General del Consorci Localret, la
Regidora Sra. Gemma Massana Cosialls.
Segon. Comunicar aquest acord a la Regidora nomenada i al President del Consorci Localret, per al seu
coneixement i als efectes pertinents.
I) NOMENAMENT DE REPRESENTANT A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
(AMI)
Primer. Nomenar l’Alcalde, Sr. Antoni Perea i Hervera, representant de l’Ajuntament d’Alguaire en
l’Assemblea General de l’Associació de Municipis per la Independència, AMI, i com a suplent la Regidora
Sra. Gemma Massana Cosialls
Segon. Comunicar aquest acord al President de l’AMI, per al seu coneixement i als efectes pertinents.
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J) NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL
Primer. Nomenar representants de la Corporació Municipal a la Comissió de delimitació del Terme
Municipal:
- Alcalde: Sr. Antoni Perea i Hervera.
- Regidors: Sr. Francesc Teixidó Mola i Sra. Elvira Larrègula Montserrat
- Tècnic: Sr. David Tersa Aragonés
- Secretària: Sra. M. Carme Bellet Torres.
Segon. Comunicar aquest acord als representants nomenats i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals, per al seu coneixement i efectes.
K) NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LA COMUNITAT EXPECTANT DE REGANTS DE PLA DEL
SAS
Primer. Nomenar representant de la Corporació Municipal a la Comunitat Expectant de regants del Pla del
Sas, a la Regidora Sra. Elvira Larrègula Montserrat.
Segon. Comunicar aquest acord a la Regidora nomenada, per al seu coneixement i als efectes pertinents.
L) NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LES JUNTES DE COMPENSACIÓ URBANÍSTIQUES
Primer. Nomenar el Sr. Antoni Perea Hervera, Alcalde, com a representant de l’Ajuntament d’Alguaire en les
Juntes de Compensació Urbanístiques que es constitueixin durant l’execució del POUM.
Segon. Notificar aquest acord a la presidència de la Junta de Compensació que es constitueixi a tal efecte.
8. NOMENAMENT DE TRESORER
Primer. Nomenar Tresorer d’aquest Ajuntament el Regidor Sr. Raul Delgado Torres.
Segon. La disposició de fons municipals serà a càrrec dels tres clauers preceptius, que són:
- L’Alcalde, Sr. Antoni Perea i Hervera.
- El Tresorer, Sr. Raul Delgado Torres.
- La Secretària de la Corporació, Sra. M. Carme Bellet i Torres.
Tercer. Rellevar al Tresorer, Sr. Raul Delgado Torres, de l’obligació de prestar fiança, sent responsables
solidaris del resultat de la gestió de tresoreria tots els membres que composen l’Ajuntament.
Quart. La present resolució es notificarà al designat, personalment, i a les entitats bancàries procedents.
9. ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ LOCAL
Primer. Establir que, amb efectes del dia 13 de juny, data de constitució d’aquest Ajuntament, un règim de
dedicació parcial pel membre de la Corporació que desenvolupi el càrrec d’Alcalde, fixant una retribució
íntegra anual per la quantia de 29.343,28 euros de sou brut a dividir en 14 mensualitats.
I, sol·licitar a l’Oficina Territorial de la Tresoreria General de la Seguretat Social la filiació i/o alta en el Règim
General de la Seguretat Social de l’Alcalde de la forma legal i reglamentària que correspongui.
Segon. Establir, amb efectes del dia 13 de juny, data de constitució d’aquest Ajuntament, el règim
d’indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació, per l’assistència efectiva a cadascuna de les
sessions dels Òrgans Col·legiats de la Corporació de les quals formen part, les quantitats següents:
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- Assistència a cadascuna de les sessions del Ple de l’Ajuntament:........................................................... 40 €
- Assistència a cadascuna de les sessions de la Junta de Govern Local:................................................... 40 €
- Assistència a cada Comissió Informativa: .................................................................................................. 40 €
- Assistència a cada Comissió Especial de Comptes:................................................................................... 40 €
- Assistència a les reunions d’àrees de gestió i altres reunions relacionades directament
amb el càrrec ................................................................................................................................................. 40 €
A aquestes percepcions s’efectuaran les retencions que corresponguin d’acord amb la legislació vigent
sobre l’IRPF.
Tercer. Establir, amb efectes del dia 13 de juny, data de constitució d’aquest Ajuntament, que tots els
membres de la Corporació tindran dret a rebre les indemnitzacions per les despeses efectivament
realitzades en l’exercici del seu càrrec, prèvia acreditació documental i que siguin degudament aprovades.
La indemnització per quilometratge s’abonarà a raó de 0,30 euros/Km.
Quart. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província.
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Designació dels membres de la Junta de Govern Local i designació dels Tinents d’Alcalde.
Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, els Regidors i la Regidora
següents:
Sr. Francesc Teixidó Mola
Sr. Raul Delgado Torres
Sra. Elvira Larrègula Montserrat.
Segon. Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, els Regidors i la Regidora, que a continuació es
relacionen, d’entre els membres de la Junta de Govern Local, següents:
Sr. Francesc Teixidó Mola, Primer Tinent d’Alcalde
Sr. Raul Delgado Torres, Segon Tinent d’Alcalde
Sra. Elvira Larrègula Montserrat, Tercera Tinent d’Alcalde
Correspon als nomenats, en l’ordre designat, substituir l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions en els
casos d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti l’exercici de les seves atribucions i competències,
així com en els supòsits de vacant fins que prengui possessió el nou Alcalde.
A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia tingui que absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançant
Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent d’Alcalde que hagi d’assumir les seves
competències.
De no efectuar-se aquesta designació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel Primer Tinent
d’Alcalde i, en el seu defecte, pel segon i tercer tinent d’Alcalde, sense que durant el mateix dia pugui actuar
com Alcalde accidental més d’un d’ells.
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Tercer. Donar compte al Ple d’aquesta Resolució, i notificar-la personalment als Regidors i a la Regidora
designats.
Quart. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, sens perjudici que aquesta
resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.
Delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
Primer. Delegar en la Junta de Govern Local, l’exercici de les competències d’aquesta Alcaldia, següents:
TITULAR DE LA
COMPETÈNCIA

ÒRGAN EN QUI ES DELEGA

ATRIBUCIÓ DELEGADA

Alcaldia

Junta de Govern Local

Aprovar l’oferta d’ocupació d’acord amb el
pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les
bases de les proves per a la selecció de personal i
per als concursos de provisió de llocs de treball i
distribuir les retribucions complementàries que no
siguin fixes ni periòdiques.

21.1.g)
LRBRL
i
53.1.h)
TRLMRLC

Alcaldia

Junta de Govern Local

Alcaldia

Junta de Govern Local

Aprovar els instruments de planejament de
desenvolupament del planejament general quan no
estigui expressament atribuïda al Ple la
competència, així com la dels instruments de gestió
urbanística i dels projectes d’urbanització.
Sancionar les faltes de desobediència a la seva
autoritat o per infracció de les ordenances
municipals, exceptuant els casos en què aquesta
facultat estigui atribuïda a altres òrgans

Alcaldia

Junta de Govern Local

L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan
sigui competent per a la contractació o concessió i
estigui previst en el pressupost.

Alcaldia

Junta de Govern Local

Alcaldia

Junta de Govern Local

Les competències com a òrgan de contractació
respecte
dels
contractes
d’obres,
de
subministrament, de serveis, de gestió de serveis
públics, els contractes administratius especials, i els
contractes privats quan el seu import 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, 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.
L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no
superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost ni els 6.000.000,00 €, així com
l’alienació del patrimoni que no superi el
percentatge ni la quantia indicats en els supòsits
següents:
Béns immobles, sempre que estigui previst en el
pressupost.
Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o
artístic, l’alienació dels quals no es trobi prevista en
el pressupost.

21.1.j
LRBRL
i
53.1.s
TRLMRLC
21.1 n
LRBRL
i
53.1.n
TRLMRLC
21.1.o
LRBRL
53.1.p
TRLMRLC
i
D.A.2a
TRLCSP
DA 2a
TRLCSP

Administració Local

ARTICLE

53.1.q
i
DA 2a
TRLCSP

22

Número 133
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Alcaldia

Junta de Govern Local

Dimarts, 14 de juliol de 2015

Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho
atribueixin expressament al Ple o a la Junta de
Govern Local.

21.1.q)
LRBRL
i
53.1.r)
TRLMRLC

Segon. Els acords que adopti la Junta de Govern Local en relació amb els assumptes o matèries objecte de
delegació, gaudiran d’idèntic valor que aquells acords 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 LRBRL i amb els
efectes previstos a la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer
constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent: “Atès que
l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de delegació efectuada
per l’Alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 25 de juny de 2015, del qual se’n donà compte
al Ple de data 2 de juliol de 2015, i publicat al BOP de Lleida núm. ... de data.....”
Tercer. Aquestes delegacions, d’acord amb el que disposa l’article 44.2 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1996, de 28 de
novembre, (ROF), tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sens perjudici de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart. Donar compte al Ple d’aquesta Resolució, i publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província
en compliment del que disposa l’article 51.2 del ROF, sens perjudici de l’efectivitat d’aquests nomenaments
des del dia següent al de la signatura d’aquesta Resolució.
Àrees de Gestió Municipal i nomenament de Regidories.
Primer. Establir les diferents àrees d’actuació competencials que es configuren com a delegacions especials
unipersonals i nomenar amb la denominació específica de Regidories, designant-se per a cadascuna d’elles
els Regidors i Regidores responsables, així com també nomenar als membres de la Corporació que es
relacionen, Regidors i Regidores adscrits a les àrees que també s’especifiquen, següents:
ÀREES DE GESTIÓ MUNICIPAL
Estructurar les àrees de gestió dels assumptes municipals en quatre àrees, la composició de les qual és:
ÀREA

REGIDOR / REGIDORA

GRUP

GOVERNACIÓ i FINANCES
REGIDORIES
Seguretat i Civisme
Finances
Protocol
Comunicació i noves tecnologies
Manteniment equipaments municipals
Participació ciutadana

Francesc Teixidó Mola
REGIDOR / REGIDORA
Francesc Teixidó Mola
Raul Delgado Torres
Jeroni Busquets Saz
Gemma Massana
Carme Cambray
Gemma Massana
REGIDOR / REGIDORA
Joan Busquets Saz
Francesc Mayench Ariza

ERC-AM
GRUP
ERC-AM
MES
MES
ERC-AM
MES
ERC-AM
GRUP
CiU

REPRESENTANTS GRUP POLÍTICS
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ÀREA

REGIDOR/REGIDORA

GRUP

CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
REGIDORIES
Educació, política lingüística
Salut, Benestar Social, Gent Gran
Patrimoni
Joventut
Actes culturals i festes

Francesc Teixidó Mola
REGIDOR / REGIDORA
Elvira Larrègula Montserrat
Francesc Teixidó Mola
Elvira Larrègula Montserrat
Gemma Massana
Gemma Massana i
Jeroni Busquets
Raul Delgado i
Gemma Massana
REGIDOR / REGIDORA
Úrsula Olmo Rovira
Francesc Mayench Ariza

ERC-AM
GRUP
MES
ERC-AM
MES
ERC-AM
ERC-AM
MES
MES
ERC-AM
GRUP
CiU

REGIDOR / REGIDORA

GRUP

Elvira Larrègula
REGIDOR / REGIDORA
Elvira Larrègula
Carme Cambray
Elvira Larrègula Montserrat
Gemma Massana
REGIDOR / REGIDORA
Immaculada Roca Vidal
Úrsula Olmo Rovira

MES
GRUP
MES
MES
MES
ERC-AM
GRUP
CiU

ÀREA

REGIDOR / REGIDORA

GRUP

URBANISME I OBRES MUNICIPALS
REGIDORIES
Desenvolupament Urbanístic
Infraestructura i Obres
Mobilitat

Antoni Perea Hervera
REGIDOR / REGIDORA
Antoni Perea
Carme Cambray
Gemma Massana i Cossialls
REGIDOR / REGIDORA
Joan Busquets Saz
Francesc Mayench Ariza

MES
GRUP
MES
MES
ERC-AM
GRUP
CiU

Esports

REPRESENTANTS GRUP POLÍTICS

ÀREA

ACTIVITATS ECONÒMIQUES i
DESENVOLUPAMENT LOCAL
REGIDORIES
Agricultura, Indústria i Comerç
Medi Ambient i sostenibilitat
Promoció Local i Turisme
Empresa i ocupació
REPRESENTANTS GRUP POLÍTICS

REPRESENTANTS GRUP POLÍTICS

Segon. Delegar de forma indistinta, en tots els Regidors i Regidores d’aquest Ajuntament, les competències
que aquesta Alcaldia li atorga el Codi Civil, en la seva nova redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de
desembre, per autoritzar matrimonis civils que se celebrin en aquest terme municipal.
Aquesta delegació faculta tots els Regidors i Regidores per autoritzar matrimonis civils, sense que en una
mateixa cerimònia pugui intervenir més d’un d’ells.
Tercer. De totes les gestions realitzades en conseqüència de les anteriors atribucions, caldrà donar-ne
compte a l’Alcaldia.
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Quart. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui
en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici que aquesta resolució
sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.
Alguaire, 7 de juliol de 2015
L’alcalde, Antoni Perea i Hervera

———
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