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DECRET DEL PAER EN CAP
Atesa la composició de la Corporació Municipal a resultes de les eleccions celebrades el 26 de
maig, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta
Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen, els 21.3 i 23.4 de la llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció actual,
en concordança amb els articles 53, 54 i 55 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, la Llei de Contractació
del Sector Públic i els arts. 41 i 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, del ROF i
demès de general i pertinent aplicació,

Segon.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, sota la meva presidència, als
regidors que tot seguit es relacionen:
Sr. Joan B. Prat Gonzalez
Sr. Raimond Fusté Boix
Sra. Roser Segura Ribalta
Sra. Ma. Assumpció Creus Cortadellas
Tercer.- Delegar en la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que disposa la legislació
vigent, les següents atribucions:
a) Aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en els
termes fixats per a cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.

DECRET

b) El reconeixement d’obligacions quan no sigui simultani als actes d’autorització i disposició de
despeses, amb independència que la competència per aprovar aquests actes d’autorització i
disposició correspongui a altres òrgans.
c) Aprovar les bases reguladores de les convocatòries de subvencions en règim de
concurrència competitiva i l’atorgament de les subvencions en règim de concurrència
competitiva i l’atorgament de les subvencions nominatives no previstes inicialment en el
pressupost, en els termes fixats per a cada exercici a les bases d’execució del pressupost.
d) Acceptació de les subvencions atorgades a l’Ajuntament.
e) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple,
aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i pels concursos de provisió de
llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques
f) Els contractes d’obra, subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats
quant el seu import sigui
superior a allò establert per a contractes menors i el valor dels quals no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000,00 euros;
incloses les 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 quantia assenyalada.
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Primer.- Deixar sense efecte el Decret d’alcaldia n. 244/2015.

Número: 2019-0218 Data: 02/07/2019

HE RESOLT:

g) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió i estiguin previstos en el pressupost.
h) L’adjudicació de les concessions sobre els bens de l’Ajuntament i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000.- euros., i també l’alienació del patrimoni que
no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
.- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost
.- la de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es
trobi prevista en el pressupost.
i)L’atorgament de llicencies majors.
j) Les aprovacions dels instruments de planejament del desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i
dels projectes d’urbanització.

1r.-Tinent d’alcalde: Sr. Joan B. Prat Gonzalez
2n.- Tinent d’alcalde: Sr. Raimond Fusté Boix
3r.- Tinent d’alcalde: Sra. Roser segura Ribalta
4t.- Tinent d’alcalde: Sra. Ma. Assumpció Creus Cortadellas
Que ostentaran les prerrogatives que els atorga la legislació de règim local.
Cinquè.- Constituir les següents REGIDORIES sens perjudici de les atribucions i competències
que ostenta l’ALCALDIA, que a continuació es relacionen:
.- Regidoria d’HISENDA, SERVEIS SOCIALS (IGUALTAT) I S EGURETAT(MOBILITAT,
CIVISME) : Sra. Ma. ASSUMPCIÓ CREUS CORTADELLAS.
.- Regidoria de JOVENTUT, EDUCACIÓ, FESTES, AQUELARRE
(AGRICULTURA I POBLES) : Sra. XAVIER GRAS VILASECA.

I MEDI RURAL

.- Regidoria de URBANISME I ESPORTS: JOAN B. PRAT GONZALEZ.
.- Regidoria de SERVEIS URBANS (BRIGADA I EFICIÈNCIA ENERGÉTICA) I SERVEIS
FUNERARIS: Sr. ANTONIO DELGADO GARCIA.
.- Regidoria de PROMOCIÓ ECONÒMICA (FIRES I MERCAT): Sr. RAIMOND FUSTÉ BOIX
.- Regidoria de TURISME I POLÍTIQUES DIGITALS: Sra. ROSER SEGURA RIBALTA.
Sisè.- Delegar en els regidors, en el punt anteriorment especificats, de conformitat amb el
que estableix la legislació vigent, les següents atribucions:
a) Fer propostes de despeses per temes de la seva regidoria.
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Quart.- Nomenar Tinents d’Alcalde, per l’ordre que a continuació es relaciona, als següents
regidors:
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l) l’atorgament de les llicències i activitats recreatives de caràcter extraordinari.

Número: 2019-0218 Data: 02/07/2019

k) L’aprovació de les resolucions dels expedients de responsabilitat patrimonial de
l’administració.

b) Dirigir, inspeccionar, impulsar les obres i serveis, les autoritzacions i ocupacions de domini
públic de la seva regidoria, i la contractació dels contractes menors de les obres i serveis
de la seva regidoria.
c) Ordenar la publicació, l’execució i fer complir els acords adoptats en les matèries de la seva
regidoria.
d) Atorgament de les subvencions nominatives previstes inicialment en el pressupost, gestió i
aprovació de les subvencions concedides per l’Ajuntament de la seva regidoria.
e) Acordar la sol·licitud de subvencions corresponents a les matèries de la seva regidoria,
sempre i quan a la convocatòria no s’estableixi el contrari.
f) Fer propostes al regidor d’hisenda d’inici d’expedient relacionats amb tributs, preus públics i
devolució d’ingressos

Vuitè.- En el text de les resolucions adoptades per la Junta de Govern Local i pels regidors/res
en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la
inclusió, en la part expositiva, del text següent:
“Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. XXXX , de data XXX de
XXX de 2019”
Les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia com a
titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la
delegació, sent per tant aquestes, executives i presumptament legítimes.
Novè.- Aquestes delegacions, de conformitat amb allò establert a l’art. 44.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per reial decret
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g) Delegar en el regidor d’hisenda:
1.- proposta d’establiment a l’òrgan competent de tributs i preus públics.
2.- la gestió, recaptació (incloses les compensacions de deutes) i inspecció de tributs i preus
públics.
3.- planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic- financer
4.- planificació i proposta de gestió pressupostària
5.- coordinació econòmica dels Organismes Autònoms
6.- reconeixement d’obligacions en tots aquells supòsits que no corresponguin a cap altre
òrgan, excepte que siguin de pagament anticipat
7.- autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació a les aportacions a
Organismes Autònoms i Societats Municipal i a les aportacions obligatòries a entitats a les que
pertany la Corporació
8.- autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació a les despeses financeres i
amortitzacions
9.- autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació a les despeses de sous i
salaris del personal de la Paeria, així com dels càrrecs electes
10.- concessió i justificació de l’aplicació dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa
fixa i les ordres de reposició d’aquestes i de l’aprovació dels seus justificants
11.- ordenació de pagaments
12.- l’aprovació de les modificacions de crèdit que la llei no atribueix al Ple.
13.- aprovació de l ple de tresoreria
14.- aprovació del pla de disposició de fons.
Setè.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

DECRET

f)Delegar en el regidor d’urbanisme l’atorgament de llicencies i autoritzacions en matèries de
la seva regidoria (exceptuant les llicències majors que estan delegades a la J.G.L).

2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des de la data de la signatura d’aquest decret
amb caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i regidores
delegats, assumirà durant el temps que duri, directament i automàticament les seves
competències aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària.
Desè- Notificar aquest decret al regidors/res afectats, entenent-se acceptada la competència
delegada de formà tàcita si en el termini de tres dies comptats des de la notificació de la
resolució, el regidor/ra no presenta davant de l’Alcaldia una renúncia expressa de la mateixa.
Onzè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i la seva
publicació al BOP.
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24 de maig, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal,
aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen, els 21.3 i 23.4
de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova
redacció actual, en concordança amb els articles 53, 54 i 55 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, la Llei
de Contractació del Sector Públic i els arts. 41 i 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, del ROF i demès de general i pertinent aplicació,
HE RESOLT:
Primer.- Deixar sense efecte el Decret d’alcaldia n. 118/2011de data 23/06/2011.
Segon.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, sota la meva presidència, als
regidors que tot seguit es relacionen:
Sr. Jaume Carcasona Vila
Sr. Marc Llorens Guim
Sra. Ainhoa Barrionuevo Martínez
Sr. Jaume Rossich Batalla
Tercer.- Delegar en la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que disposa la legislació
vigent, les següents atribucions:
a) Aprovar l’autorització i disposició de les despeses i el reconeixement d’obligacions en els
termes fixats per a cada exercici en les bases d’execució del Pressupost.
b) El reconeixement d’obligacions quan no sigui simultani als actes d’autorització i disposició de
despeses, amb independència que la competència per aprovar aquests actes d’autorització i
disposició correspongui a altres òrgans.
c) Aprovar l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les bases
d’execució del pressupost, així com la prèvia aprovació de les bases particulars reguladores de
les corresponents convocatòries, quan aquestes requereixin concurrència pública.
d) Acceptació de les subvencions atorgades a l’Ajuntament.
e) La concertació d’operacions de crèdit, la quantia acumulada de les quals, dintre de cada
exercici econòmic no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, llevat les de
tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada
moments no superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.
f) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple,
aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i pels concursos de provisió de
llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques
g) Els contractes d’obra, subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats
quant el seu import sigui
superior a allò establert per a contractes menors i el valor dels quals no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000,00 euros;
incloses les 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 quantia assenyalada.
h) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió i estiguin previstos en el pressupost.
i) L’adjudicació de les concessions sobre els bens de l’Ajuntament i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni els 3.000.000.- euros., i també l’alienació del patrimoni que
no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
.- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost
.- la de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es
trobi prevista en el pressupost.
j)L’atorgament de llicencies majors.

DECRET

En data, s’ha dictat el decret n. 244/2015, que transcrit literalment
diu: “Atesa la composició de la Corporació Municipal a resultes de les eleccions celebrades el
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k) Les aprovacions dels instruments de planejament del desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i
dels projectes d’urbanització.
l) L’aprovació de les resolucions dels expedients de responsabilitat patrimonial de
l’administració.
m) l’atorgament de les llicències i activitats recreatives de caràcter extraordinàri.
Quart.- Nomenar Tinents d’Alcalde, per l’ordre que a continuació es relaciona, als següents
regidors:
1r.-Tinent d’alcalde: Sr. Jaume Carcasona Vila
2n.- Tinent d’alcalde: Sr. Marc Llorens Guim
3r.- Tinent d’alcalde: Sra. Ainhoa Barrionuevo Martinez
4t.- Tinent d’alcalde: Sr. Jaume Rossich Batalla
Que ostentaran les prerrogatives que els atorga la legislació de règim local.
Cinquè.- Constituir les següents REGIDORIES sens perjudici de les atribucions i competències
que ostenta l’ALCALDIA, que a continuació es relacionen:
.- Regidoria d’HISENDA I RÈGIM INTERN: Sr. Jaume Rossich Batalla
.- Regidoria de JOVENTUT I EDUCACIÓ : Sra. Ainhoa Barrionuevo Martinez
.- Regidoria de SERVEIS SOCIALS I ESPORTS: Sr. Jaume Carcasona Vila
.- Regidoria de SERVEIS FUNERARIS: Sr. Jaume Carcasona Vila
.- Regidoria de PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME: Sra. Ainhoa Barrionuevo Martinez
.- Regidoria de CULTURA I PATRIMONI: Sr. Jaume Rossich Batalla
.- Regidoria de FESTES I AQUELARRE: Sr. Marc Llorens Guim
.- Regidoria de SEGURETAT, MOBILITAT I CIVISME: Sr. Jaume Rossich Batalla
.- Regidoria de TERRITORI I SERVEIS URBANS: Sr. Marc Llorens Guim
Sisè.- Delegar en els regidors, en el punt anteriorment especificats, de conformitat amb el que
estableix la legislació vigent, les següents atribucions:
a) Fer propostes de despeses per temes de la seva regidoria.
b) Dirigir, inspeccionar, impulsar les obres i serveis, les autoritzacions i ocupacions de domini
públic de la seva regidoria, i la contractació dels contractes menors de les obres i serveis
de la seva regidoria.
c) Ordenar la publicació, l’execució i fer complir els acords adoptats en les matèries de la seva
regidoria.
d) Gestió i aprovació de les subvencions concedides per l’Ajuntament de la seva regidoria.
e) Acordar la sol·licitud de subvencions corresponents a les matèries de la seva regidoria,
sempre i quan a la convocatòria no s’estableixi el contrari.
f)Delegar en el regidor d’urbanisme l’atorgament de llicencies i autoritzacions en matèries de
la seva regidoria (exceptuant les llicències majors que estan delegades a la J.G.L).
g) Delegar en el regidor d’hisenda:
1.- proposta d’establiment de tributs i preus públics.
2.- la gestió, recaptació i inspecció de tributs i preus públics.
3.- planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic- financer
4.- planificació i proposta de gestió pressupostària
5.- coordinació econòmica dels Organismes Autònoms
6.- reconeixement d’obligacions en tots aquells supòsits que no corresponguin a cap altre
òrgan, excepte que siguin de pagament anticipat
7.- autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació a les aportacions a
Organismes Autònoms i Societats Municipal i a les aportacions obligatòries a entitats a les que
pertany la Corporació
8.- autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació a les despeses financeres i
amortitzacions
9.- autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en relació a les despeses de sous i
salaris del personal de la Paeria, així com dels càrrecs electes
10.- concessió i justificació de l’aplicació dels pagaments a justificar i de les bestretes de caixa
fixa i les ordres de reposició d’aquestes
11.- ordenació de pagaments
12.- l’aprovació de les modificacions de crèdit que la llei no atribueix al Ple.
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Ramon Royes Guàrdia
Paer en cap
Cervera, 6 de juliol de 2015
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Setè.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.
Vuitè.- En el text de les resolucions adoptades per la Junta de Govern Local i pels regidors/res
en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la
inclusió, en la part expositiva, del text següent:
“Per tot això, en exercici de les competències que m’han sigut conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 244, de data 3 de juliol de
2015”
Les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia com a
titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la
delegació, sent per tant aquestes, executives i presumptament legítimes.
Novè.- Aquestes delegacions, de conformitat amb allò establert a l’art. 44.2 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia 3 de juliol de 2015 amb caràcter
indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i regidores
delegats, assumirà durant el temps que duri, directament i automàticament les seves
competències aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària.
Desè- Notificar aquest decret al regidors/res afectats, entenent-se acceptada la competència
delegada de formà tàcita si en el termini de tres dies comptats des de la notificació de la
resolució, el regidor/ra no presenta davant de l’Alcaldia una renúncia expressa de la mateixa.
Onzè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i la seva
publicació al BOP”.

