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AJUNTAMENT DE MANLLEU

Constitució i cartipàs. Mandat 2015-2019

Localització de l'activitat

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Identificació: Nomenaments nous membres de la Junta de Govern Local. Modificació
cartipàs municipal.
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 es va constituir
en sessió solemne el dia 13 de juny de 2015. Entre les primeres mesures
organitzatives del nou Consistori, es va dictar el decret DEC/784/2015 de constitució
de Junta de Govern Local en virtut del qual es va fer el nomenament dels seus
membres i es va fixar el règim de funcionament i les seves competències.

2.

L’evolució de l’acció de govern i la necessitat de no posposar decisions cabdals pel
futur de la Vila aconsellen incorporar a l’equip de govern un consens més ampli que
afavoreixi encara més el debat i l’anàlisi conjunt i la capacitat de treball per tal
d’assegurar la consecució dels objectius que Manlleu té plantejats. Per aquest motiu
es considera oportú modificar la composició de la Junta de Govern Local atenent als
detalls del nou pacte de govern subscrit pels grups municipals.

3.

D’altra banda, per tal de simplificar i agilitzar la tramitació dels expedients de
contractació, es proposa modificar la delegació en favor de la Junta de Govern Local
efectuada en aquest àmbit mitjançant la Resolució DEC/784/2015 de forma que
l’alcalde mantingui la competència per adoptar determinats actes de tràmit que, per
l’escassa rellevància dels mateixos i la seva naturalesa, requereix més agilitat que la
que permet el funcionament de la Junta de Govern Local. D’una banda, es tracta de
dos tràmits que per raons d’economia processal és convenient que els continuï
adoptant l’alcalde per tal d’evitar que el règim de sessions setmanals de la Junta
provoqui dilacions innecessàries en la tramitació d’aquests expedients. I d’altra banda,
es considera que els dos requeriments més avall indicats són simples comunicacions,
actes de contingut totalment reglat, la naturalesa dels quals i raons d’eficiència i
eficàcia, justifiquen que els segueixi adoptant l’alcalde i excloure’ls per tant també, de
la delegació genèrica en favor de la Junta de Govern Local.
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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
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.

Articles 109, 151 i 156 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pel que fa a l’acord
d’inici de l’expedient, la classificació de les proposicions i el requeriment al licitador que
ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa i el requeriment a l’adjudicatari
dels contractes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació,
respectivament.

Per tant,
RESOLC:
Primer. Deixar sense efecte la Resolució de l’Alcaldia DEC/784/2015, de 25 de juny,
únicament pel què fa al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local.
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Segon. 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:
-

Marta Moreta Rovira
Dolors Collell Suriñach
Enric Vilaregut Sàez
Alejandro López García
Marta Alsina Teixidó
Carme Trillas Torrents
Maria Teresa Gallifa Company

Correspon la presidència a l’Alcaldia. Els nomenaments podran ser revocats per l’Alcaldia en
qualsevol moment.
Tercer. Designar com a membres oïdors (amb veu i sense vot) de la Junta, als regidors
següents:
-

Benjamí Nieto Moral
Albert Generó Prat
Miquel Sànchez Gueldos

Quart. Deixar sense efectes la delegació en matèria de Contractació efectuada per l’Alcaldia
en la Resolució DEC/784/2015, de 25 de juny, concretament en l’apartat 2.4 de l’acord
dispositiu Tercer, i delegar en la Junta de Govern Local les competències en aquest àmbit
que es concreten a continuació:
La 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,
excepte pel que fa als actes següents que continuarà adoptant l’alcalde com a òrgan
de contractació:
1) l’acord d’inici de l’expedient.
2) la classificació de les proposicions presentades en la licitació.
3) el requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
4) el requeriment a l’adjudicatari de contracte susceptible de recurs especial
en matèria de contractació.
Totes aquestes facultats delegades podran ser total o parcialment revocades lliurement per
l’Alcaldia seguint les formalitats procedimentals corresponents. Així mateix podran ser també
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avocades de forma puntual per l’Alcaldia sempre que les circumstàncies particulars o
generals ho aconsellin d’acord amb la llei procedimental.
Cinquè. Disposar que la Resolució DEC/784/2015, de 25 de juny, continua vigent en tots els
seus extrems, llevat de l’horari de les sessions que coincideixin amb sessió plenària que es
va fixar a dos quarts de set de la tarda per Resolució DEC/45/2016 i llevat també del
nomenament de membres de la Junta que ara es rectifica.
Sisè. Notificar personalment a les persones designades per a formar part de la Junta de
Govern Local aquesta Resolució, amb ocasió de la propera sessió ordinària del dia 8 de
novembre de 2016; 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.
Setè. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple municipal.
Vuitè. Comunicar-la a totes les persones responsables de les diferents àrees i serveis
municipals.
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