COMPETÈNCIES I CALENDARI DE TREBALL DELS ÒRGANS DE GOVERN
COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN LEGISLATURA 2019-2023
ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
El govern i administració municipal correspon a l’ajuntament, integrat per l’alcalde i els
regidors.
Òrgans necessaris:
•
•
•
•

Alcalde
Tinents d’Alcalde
Ple
Junta de Govern

1. L’ALCALDE
Biografia de l' alcalde
Xavier González Alemany. Nascut a la Palma de Cervelló (13 de juliol de 1961) i actualment
encara hi visc. Casat i tinc dos fills.
FORMACIÓ ACADÈMICA
- He cursat el Batxillerat Superior
- He fet un curs de comptabilitat general
- I un curs d’educador ambiental
FORMACIÓ NO REGLADA
- Cursos Word i Excel
- Curs noves tecnologies aplicades a l’educació ambiental
- Nivell C de català
- Dos anys de Biologia a la Universitat de Barcelona
- Formació de CNV (comunicació no violenta)
EXPERIÈNCIA LABORAL
- De jove he fet de paleta, de cambrer i de jardiner.
- Després he estat administratiu de l’entitat de conservació de Fontpineda (1982-1986).
- Comptable de l’empresa CERAMIC de Molins de Rei (1989-1991).
- Autònom i propietari de la Llibreria La Xaropa (1992-2007).
- I ara, alcalde de la Palma de Cervelló des del 2007...
2. TINENTS D’ALCALDE
Els tinents d’alcalde són nomenats i cessats per l’alcalde, i el substituiran en cas de malaltia o
absència d’aquest. Existeixen en tots els municipis i són escollits entre els membres de la Junta
de Govern, o entre els regidors.
3. EL PLE
El Ple és l’òrgan municipal bàsic. Està integrat per la totalitat dels regidors i regidores i és
presidit per l’alcalde. Adopta les principals decisions de l’Ajuntament. El Ple té atribuït el
control de la resta d’òrgans de govern. El consistori està format per 11 regidors i regidores.

El Ple tindrà sessió ordinària cada dos mesos, reunint-se el segon divendres dels mesos de
gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, no festiu, a la sala de Plens de l’Ajuntament, a
2/4 de 7 del vespre, si s’escau en dia festiu es podrà avançar o endarrerir la data sense que
sobrepassi de deu dies.
El Ple tindrà sessió extraordinària quan es convoqui d’acord amb el que estableix el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i com a mínim una entre les dues sessions
ordinàries.
Les sessions són obertes.
4. JUNTA DE GOVERN
El 15 de juliol de 2019 es constitueix la Junta de govern local per a l’assistència a l’alcalde en
l’exercici de les seves atribucions i per a l’exercici de les atribucions que l’alcalde o un altre
òrgan municipal li deleguin i també les que li atribueixin les lleis.
La Junta de Govern local té les següents competències delegades pel ple municipal:
1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de
competència plenària.
2. La declaració de lesivitat dels actes de l’ajuntament.
3. La competència per la declaració de les construccions, instal·lacions i obres d’especial
interès o utilitat municipal, per totes aquelles, la llicència de la qual, s’hagi d’atorgar prèvia la
presentació del corresponent projecte tècnic. D’aquesta manera i en unitat d’acte, es podrà
concedir l’esmentada llicència, la liquidació de tributs i la bonificació de la quota de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 5.
4. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici
econòmic, sigui superior al 10% i no excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del Pressupost llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives
en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior i sigui
inferior al 25% -tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
5. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost i fins el 50% d’aquest import i també els contractes i les
concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els
plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.
6. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la contractació o
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
7. L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost i també les alienacions patrimonials quan es tracti de béns immobles o de béns
mobles quan estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el
pressupost. I quan estant previstes en el pressupost superin el percentatge indicat per a les
adquisicions.

Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local en els
termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre
òrgan de govern.
Tercer.- Acordar l’eficàcia dels acords de delegació des de l’endemà de la seva adopció i sens
perjudici de la seva publicació, en extracte, al Butlletí Oficial de la Província.
La Junta de Govern local té les següents competències delegades per l’alcaldia:
a. Aprovar plans d’actuació municipals.
b. Formar les propostes, prèviament al seu coneixement pel Ple, del pressupost, el
programa d’inversions municipals, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball,
els instruments per a la fixació de les retribucions complementàries fixes i periòdiques
dels funcionaris, el nombre i règim del personal eventual, les formes de gestió dels
serveis i dels expedients de municipalització, els contractes i les concessions que siguin
competència del ple, i de l’alteració de la qualificació jurídica dels béns demanials.

c. Aprovar la liquidació del pressupost, la proposta de compte general que se sotmetrà
dictamen de la comissió especial de comptes i els comptes de recaptació i de gestió de
multes confeccionats per la Diputació de Barcelona.

d. Aprovar l’oferta pública d’ocupació, les bases selectives per a l’accés a la funció
pública i per a la provisió de llocs de treball.

e. L’acceptació de subvencions atorgades pels diferents ens públics.

f. Les alienacions de patrimoni que no facin referència a sobrants de via pública o efectes
que han esdevingut ineptes pel seu servei i únicament presenten un valor residual.

g. La distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.

h. L’exercici d’accions judicials i administratives i l’informe municipal en procediments
d’altres administracions, llevat que, per raó de la necessitat d’actuar dins d’un termini,
no sigui possible el seu coneixement per la junta de govern local.

i. L’aprovació inicial de plans parcials, plans parcials de delimitació, plans especials i
plans de millora urbana, així com els instruments de gestió urbanística i els projectes
d’urbanització, les resolucions de cadascuna de les peces separades que integren el
procediment expropiatori, quan s’executi per causa urbanística i l’acte administratiu que
perfeccioni els contractes de dret públic sobre potestats i actes que versin sobre matèria
urbanística.

j. La resolució de procediments, llevat quan es produeixi per caducitat, sobre llicències
urbanístiques, mediambientals, sanitàries, funeràries i en matèria de transports, si:

j.1. En matèria d’urbanisme, es requereix que un projecte assumit per facultatiu
acompanyi la sol.licitud i per a les llicències funeràries i en matèria de transports.

j.2. En matèria d’activitats, si aquestes no són innòcues.

k. Les concessions demanials i l’atorgament de llicències que legitimin utilitzacions del
domini públic per altres administracions o per particulars que tingui per objecte
aprofitaments requerits per a la ubicació temporal de maquinària, eines, materials o
altres béns mobles emprats en la realització de construccions, instal·lacions o obres, la
llicència urbanística legitimadora de les quals hagi estat atorgada per la junta de govern
local.

l. Les liquidacions tributàries vinculades a procediments que es trobin delegats a la junta
de govern local.

m. L’aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions, de les
convocatòries disposades a la seva empara i la resolució d’aquestes i l’atorgament de
subvencions que no segueixin procediments de lliure concurrència.
n. L’aprovació de memòries valorades i l’aprovació inicial i definitiva de projectes d’obra
municipal ordinària quan aquestes no siguin competència de Ple.

o. L’aprovació dels expedients de contractació.

JUNTA GOVERN LOCAL LEGISLATURA 2019-2023
La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde i un terç com a màxim del nombre legal
de regidors i regidores, nomenats i separats lliurement per l'Alcaldia, qui en dona compte al
Ple. Té com a finalitat col·laborar amb l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, i exerceix
les competències que l'alcalde i el ple hi deleguin.
Composició:
Xavier González Alemany, presidència
Primer tinent d’alcalde: Maria Rosa Escobar Olivas

Segon tinent d’alcalde: Daniel Muxi Hernández
Miquel Sigalat, secretari-interventor
L’alcalde pot requerir la presència de membres de la Corporació no pertanyents a la Junta de
Govern Local, amb la finalitat d’informar sobre tot allò relatiu a l’àmbit de les seves activitats.
Lloc i data de les sessions
El primer i tercer dimarts de cada mes a les 8 del matí a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
Durant el mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries de la Junta de Govern Local,
podent-se convocar totes les extraordinàries que facin falta.
Si hi ha algun tema urgent es pot convocar una junta de govern extraordinària.
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES LEGISLATURA 2019-2023
Segons la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local, a la Comissió Especial de
Comptes li correspon l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació.
Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del
patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o
organismes municipals de gestió.
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que
corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació
específica.
Aquesta comissió es reuneix quan hi ha temes a aprovar per ple relacionat al hisenda (compte
general, pressupostos, etc.) No té data fixa
Composició:
La componen dos membres de LPS, dos de JxCat, un del PSC, un d'ERC i l'alcalde.

