CSITAL BARCELONA

A) TAULA DE COMPETÈNCIES PER ÒRGANS
3. JUNTA DE GOVERN LOCAL

1. COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
•

a)

b)
c)
d)

e)

f)

La Junta de Govern Local és l’òrgan que, sota la Presidència de
l’Alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política
que li correspon a aquest i exerceix les funcions executives i
administratives que s’assenyalen a l’article 127 LBRL.
L’aprovació dels projectes d’ordenances i dels reglaments, inclosos els
orgànics, amb excepció de les normes reguladores del Ple i les seves
Comissions.
L’aprovació del Projecte de Pressupost.
L’aprovació dels projectes d’instruments d’ordenació urbanística l’aprovació
definitiva o provisional de la qual correspongui al Ple.
Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
La concessió de qualsevol tipus de llicència, llevat que la legislació sectorial
l’atribueixi expressament a un altre òrgan.

Les contractacions i concessions incloses les de caràcter plurianual,
l’ampliació del nombre d’anualitats i la modificació dels percentatges de
despeses plurianuals, així com la gestió, adquisició i alienació del patrimoni i
la concertació d’operacions de crèdit, tot això d’acord amb el Pressupost i
les seves Bases d’Execució.
g) El desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar despeses
en matèria de la seva competència, disposar despeses prèviament
autoritzades pel Ple i la gestió del personal.

DELEGABLE O NO
ÒRGAN DELEGAT
Indelegable per naturalesa

LBRL
(redacció per
LMMGL)
126.1 i 127.2

Indelegable

126.1 a) i 127.2

Indelegable
Indelegable

126.1 b) i 127.2
126.1 c) i 127.2

Indelegable

126.1 d) i 127.2

Delegable en els Tinents d’Alcalde, en els
altres membres de la Junta de Govern
Local, si s’escau, en la resta de Regidors,
en els Coordinadors Generals, Directors
Generals o òrgans similars.
Delegable en els Tinents d’Alcalde, en els
altres membres de la Junta de Govern
Local, si s’escau, en la resta de Regidors,
en els Coordinadors Generals, Directors
Generals o òrgans similars.
Delegable en els Tinents d’Alcalde, en els
altres membres de la Junta de Govern
Local, si s’escau, en la resta de Regidors,
en els Coordinadors Generals, Directors
Generals o òrgans similars.

126.1 e) i 127.2

127.1 f) i 127.2

127.1 g) i 127.2
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1. COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
h) Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions del personal d’acord
amb el Pressupost aprovat pel Ple, l’oferta d’ocupació pública, la
determinació del nombre i règim del personal eventual, la separació del
servei dels funcionaris de l’Ajuntament, sense perjudici d’allò que disposa
l’article 99 de la LBRL.
h’) Aprovar les bases de les convocatòries de selecció i provisió de llocs de
treball, l’acomiadament del personal laboral, el règim disciplinari i les altres
decisions en matèria de personal que no estiguin expressament atribuïdes a un
altre òrgan.
i)

El nomenament i el cessament dels titulars dels òrgans directius de
l’Administració municipal, sense perjudici del que disposa la Disposició
Addicional setena pels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
j) L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seva
competència.
k) Les facultats de revisió d’ofici dels seus propis actes.
l) Exercir la potestat sancionadora llevat que per Llei sigui atribuïda a un altre
òrgan.

m) Les altres que li corresponguin d’acord amb les disposicions legals vigents.

DELEGABLE O NO
ÒRGAN DELEGAT
Indelegable

Delegable en els Tinents d’Alcalde, en els
altres membres de la Junta de Govern
Local, si s’escau, en la resta de Regidors,
en els Coordinadors Generals, Directors
Generals o òrgans similars.
Indelegable

LBRL
(redacció per
LMMGL)
127.1 h) i 127.2

127.1 h) i 127.2

127.1 i) i 127.2 i
D. Addicional
setena

Indelegable

127.1 j) i 127.2

Indelegable
Delegable en els Tinents d’Alcalde, en els
altres membres de la Junta de Govern
Local, si s’escau, en la resta de Regidors,
en els Coordinadors Generals, Directors
Generals o òrgans similars.
Segons disposin les lleis

127.1 k) i 127.2
127.1 l) i 127.2

127.1 m) i 127.2
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La Junta de Govern local, per delegació de l’ Alcalde, pot exercir les competències relatives a les matèries següents:
-

La representació de l’Ajuntament.
L’establiment de les directrius generals de l’acció de govern i l’assegurament de al seva continuïtat.
La ordenació de la publicació, ejecució i compliment dels acords dels òrgans executius.
Dictar decrets i instruccions.
Exercir la direcció superior del personal.
Establir la organitació i estructura de l’Administració municipal executiva no reservada a la competència del Ple.
Exercir les accions judicials i administratives en matèries de competència de l’Alcalde o, en cas d’urgencia, de competència del Ple.
Las facultats de revisió d’ofici dels actes de l’Alcalde.
La disposició de despeses dintre dels límits de la competència de l’ Alcalde.
D’altres competències que les lleis atribueixin expressament a l’Alaclde o s’assignin pel legislador al Municipi sense atribució
específica a un altre òrgan.
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