Unitat / Àrea

F_RESOLUCION

Negociat administració serveis generals
MRG
Codi de verificació

²6Q391A013E3H50240E7Zµ»
²6Q391A013E3H50240E7Zµ»

AJUNTAMENT DE MANLLEU
Decret
Data 25-06-2015
Número DEC/784/2015

6Q391A013E3H50240E7Z

Document

Expedient

ASGZI0T6

ASG/108/2015

Interessat/ada de l'expedient

Assumpte de l’expedient

AJUNTAMENT DE MANLLEU

Constitució i cartipàs. Mandat 2015-2019

Localització de l'activitat

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació: Constitució, convocatòria i delegacions Junta de Govern Local
Relació de fets:
1. Una vegada celebrades el passat 24 de maig les eleccions locals convocades
mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el nou Ajuntament s’ha constituït
en sessió solemne el dia 13 de juny de 2015.
2. Entre les primeres mesures organitzadores del Consistori sorgit de cada procés
electoral, la legislació contempla la constitució de la Junta de Govern Local que, en el
cas de Manlleu en ser un municipi de més de cinc mil habitants, és d’existència
obligatòria.
3. La Junta de Govern Local és un òrgan d’assistència a l’alcalde en l’exercici de les
seves atribucions. D’acord amb la legislació de règim local aplicable no té atribuïdes
competències pròpies, raó per la qual cal la prèvia delegació per tal de portar a terme
altres funcions que la genèricament atribuïda d’assistència.
Fonaments de dret:
I.

L’article 20.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(en endavant, LRBRL), estableix l’existència obligatòria de la Junta de Govern Local a
tots els municipis amb una població de dret superior als cinc mil habitants. En el
mateix sentit es pronuncia l’article 48.1.b) 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 (en
endavant, LMRLC).

II.

La composició i funcions de la Junta de Govern Local es regulen amb caràcter bàsic a
l’article 23, apartats 1r i 2n, de la LRBRL. Igualment, l’article 54.1 de la LMRLC
disposa que la Comissió de Govern està integrada per l’alcalde i un nombre de
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regidors no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats
lliurement per l’alcalde, qui n’ha de donar compte al Ple. Alhora, l’article 54.2 de la
mateixa norma, pel que fa a les funcions de la Junta, preveu que li correspon
l’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions i també les atribucions
que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin així com les que li atribueixin les
lleis.
III.

Concretament, en referència al nombre de regidors que poden formar part de la
Junta de Govern Local, els esmentats articles 23.1 de la LRBRL i 54.1 de la LMRLC,
així com també l’article 52.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (en
endavant, ROF), determinen que no podrà excedir del terç del nombre legal de
membres corporatius. Atès que el nombre legal de regidors que pertoquen a
l’Ajuntament de Manlleu és actualment de 21 i que l’article 52.2 del ROF disposa que,
a efectes de còmput no es tindran en compte els decimals que resulten de dividir per
tres el nombre de regidors, se’n dedueix que el nombre màxim de membres de la
Junta de Govern Local - a banda de l’alcalde -, en el cas de Manlleu, és de set.

IV.

Tal com s’ha dit, doncs, la designa dels membres de l’esmentat òrgan de govern
municipal és una competència de l’alcalde d’acord amb el que disposen els articles
23.1 de la LRBRL i 54.1 de la LMRLC.

V.

Quant a les delegacions de les atribucions de l’alcalde en la Junta de Govern Local,
els articles 21.3 de la LRBRL, 53.3 de la LMRLC i 43.2 del ROF. D’altra banda, l’article
51 del ROF regula la delegació d’atribucions plenàries en la Junta de Govern Local.

VI.

L’article 112 del ROF relatiu al funcionament de la Comissió de Govern, determina
que aquesta celebrarà la sessió constitutiva, a convocatòria de l’alcalde o president,
dins dels 10 dies següents a aquell en què ell mateix hagi designat els membres que
la integren. També disposa que en defecte de previsió expressa del Reglament
orgànic de l’entitat, la Comissió de Govern celebrarà sessió ordinària cada 15 dies
com a mínim afegint que correspon a l’alcalde fixar, mitjançant decret, el dia i hora
en què s’hagi de celebrar dita sessió ordinària.

VII.

També sobre el funcionament concret de les sessions de la Junta de Govern Local,
l’article 113 del ROF fixa les previsions a les que s’hauran d’ajustar.

VIII.

L’article 44.2 del ROF estableix que les delegació d’atribucions de l’alcalde tindrà
efectes des del dia següent al de la data de la Resolució, excepte que en ella es
disposi alguna altra cosa, i sens perjudici de la seva preceptiva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i en el municipal si existeix.

Per tant,
RESOLC:
Primer. Nomenar membres de ple dret de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Manlleu, amb plenes atribucions, veu i vot, als regidors i regidores següents:
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Enric Vilaregut i Sáez
Dolors Collell i Suriñach
Carme Trillas i Torrents
Marta Alsina i Teixidó
Benjamí Nieto i Moral
Albert Generó i Prat
Marta Moreta i Rovira

Correspon la presidència a l’alcaldia. Els nomenaments podran ser revocats per l’Alcaldia en
qualsevol moment.
Segon. Establir, d’acord amb el que disposa l’article 112.3 del ROF, el règim de sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local per dimarts de cada setmana a les 19.00 hores.
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.
En el cas de que el dia assenyalat per la celebració de la sessió de la Junta de Govern Local
fos festiu, caigués en vigília de festivitat, o en un període d’absència d’activitat
administrativa, per coincidir amb períodes vocacionals o per qualsevol altra raó justificada
que la Presidència estimés oportú el canvi, es fixarà, mitjançant decret de l’Alcaldia, el dia de
celebració de la propera sessió ordinària. Aquesta sessió podrà recaure excepcionalment en
un dia que no sigui dimarts. A partir d’aquesta data se seguirà el règim normal d’acord amb
el que s’ha disposat al paràgraf anterior.
L’horari ara fixat podrà ser modificat, de manera excepcional, per l’alcalde-president quan les
circumstàncies ho aconsellin.
Tercer. Assignar a la Junta de Govern Local les següents funcions:
1.- L’assistència permanent a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
2.-Les competències que aquesta Alcaldia de forma expressa li delega i que
s’esmenten tot seguit:
2.1.- El reconeixement i liquidació d’obligacions, i, per tant, l’aprovació de factures.
2.2.- Personal: aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i
plantilla aprovats pel Ple; aprovar les bases de les proves de selecció del personal i dels
concursos de provisió.
2.3.- L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïdes al Ple així com la dels instruments de gestió
urbanística i dels projectes d’urbanització. Aquesta facultat inclou l’aprovació de qualsevol
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instrument de planejament i de gestió que la legislació urbanística no atribueixi
expressament al ple municipal o sigui atribuïda expressament a l’alcaldia.
2.4.- Contractació: en els expedients de contractes no menors d’obres, de
subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius
especials y els contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost, inclosos els de caràcter plurianual de durada inferior als 4 anys, sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, les resolucions següents: aprovació dels plecs
de condicions, l’adjudicació i les relatives a l’execució, modificació, resolució i pròrroga
contractual.
2.5.- Projectes d’obres i serveis: l’aprovació de projectes d’obres i serveis quan se
sigui competent per la seva contractació i estiguin previstos al pressupost.
2.6.- Béns: l’adjudicació de concessions sobre béns locals 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, així com l’alienació del patrimoni quan el valor no
superi el percentatge indicats.
2.7.- Atorgament de llicències: exclusivament les d’obres la realització de les quals
precisi de projecte tècnic i que la normativa sectorial no atribueixi al ple.
2.8.- Declaració de lesivitat: la iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat
en matèries de competència de l’alcaldia.
2.9.- Convenis: L’aprovació de tots els convenis que incorporin drets i/o obligacions
que siguin de la competència de l’alcalde o de la Junta de Govern Local. En aquest cas la
Junta de Govern Local facultarà expressament el regidor que, si s’escau, correspongui.
2.10.- Projectes de gestió i d’organització dels serveis: l’aprovació de tots aquells
documents que es redactin pel millor funcionament dels serveis municipals.
2.11.- L’aprovació de totes les normes menors de funcionament dels serveis i les
condicions imposables en la utilització dels béns mobles i immobles municipals. L’aprovació
de criteris reguladors d’ocupació de la via pública o de béns públics que siguin referides a un
determinat nombre d’autoritzacions, tals com terrasses de bars, parades de Sant Jordi,
parcel·les d’hort urbà, fira del porc i la cervesa i altres similars, per incorporar a les
resolucions per decret de l’alcaldia.
3.- En general, aquelles matèries de la competència de l’Alcaldia que pel seu
contingut i transcendència la pròpia Alcaldia trobi a bé incloure a l’ordre del dia de la Junta
de Govern Local d’acord amb el punt primer d’assistència general en l’exercici de les pròpies
atribucions.
Totes aquestes facultats delegades podran ser total o parcialment revocades lliurement per
l’Alcaldia seguint les formalitats procedimentals corresponents. Així mateix podran ser també
avocades de forma puntual per l’Alcaldia sempre que les circumstàncies particulars o
generals ho aconsellin d’acord amb la llei procedimental.
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Quart. Assenyalar el proper dimarts dia 30 de juny a les 19.00 hores per tal de portar a
terme la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local. Aquesta sessió es convocarà amb
caràcter extraordinari i tindrà com punts a l’ordre del dia la constitució de la Junta, el
coneixement de les resolucions que sobre la seva composició, sessions i competències hagi
dictat aquesta Alcaldia, coneixement de les delegacions efectuades pel Ple municipal, així
com la relació d’assumptes ordinaris que l’Alcaldia tingui a bé incloure-hi d’acord amb les
competències atorgades.
Cinquè. Notificar personalment a les persones designades per a formar part de la Junta de
Govern Local aquesta Resolució, amb ocasió de la convocatòria de la sessió constitutiva;
publicar-ne la part dispositiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense perjudici
de la seva efectivitat des del dia següent al d’aquesta data, d’acord amb el que disposen els
articles 44.2 i 52.4 del ROF i publicar-la al portal de la transparència de la web municipal.
Sisè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple municipal en la sessió d’Organització que s’ha
de celebrar en el termini assenyalat per l’article 38 del ROF.
Setè. Notificar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats per a formar part
de la Junta de Govern Local i comunicar-la a totes les persones responsables de les diferents
àrees i serveis municipals.
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SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Àlex Garrido i Serra
25-06-2015 09:08

SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
Maria Victòria Colom Canal
25-06-2015 12:57
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