L’Alcalde
L’alcalde és el president de la corporació i exerceix, entre d’altres, les atribucions
següents:
-

-

-

-

-

Representar l’ajuntament.
Dirigir el govern i l’administració municipals.
Convocar i presidir les sessions del ple, de la junta de govern local i de
qualsevol altre òrgan municipal, i decidir els empats amb el vot de qualitat.
Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
El desenvolupament de la gestió econòmica, d’acord amb el pressupost
municipal aprovat. Autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva
competència, concertar operacions de crèdit, reconèixer obligacions en els
límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes, d’acord amb
la Llei reguladora de les hisendes locals.
Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel ple, i aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i
per als concursos de provisió de llocs de treball.
Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu
nomenament i sancions.
Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar
els funcionaris que porten armes.
Exercir les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les
matèries de la seva competència.
Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o
d’infortunis públics o de greu perill, les mesures necessàries i adequades, i
donar-ne compte immediat al Ple.
Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de
les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a
altres òrgans.
Les contractacions i concessions de tot tipus quan l’import no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost.
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis.
L’adquisició de béns i drets que no superin el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost.
L’aprovació dels instruments de desenvolupament del planejament general.
Nomenar els tinents d’alcalde.

L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de les excepcions
previstes a la llei de règim local.

