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AJUNTAMENT DE MANLLEU

Delegació de competències del Ple a la Junta de
Govern Local i a l'Alcaldia

Localització de l'activitat

ALÍCIA VILA I TORRENTS, secretària de l’Ajuntament de Manlleu,
C E R T I F I C O:
Que el Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 15 de novembre de 2016, va aprovar, amb
13 vots a favor (ERC, PSC, MES, IC-V i regidora no adscrita), 3 abstencions (CiU) i 3 en
contra (CUP), dels 19 regidors assistents, dels 21 que l’integren, entre altres, els acords
següents:
“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I A
L'ALCALDIA
Part expositiva:
1. A fi d’agilitzar i simplificar la tramitació de determinats acords que són competència del
Ple municipal però que tenen una entitat menor i no impliquen facultats decisòries, es
considera convenient efectuar la seva delegació a altres òrgans municipals.
2. En primer lloc, amb la finalitat d’agilitzar la realització dels sortejos de membres meses
electorals en els diferents processos electorals que es convoquin, es proposa delegar
en la Junta de Govern Local la seva execució. D’acord amb el que disposa l’article 26
de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, la formació de
les meses electorals és competència dels ajuntaments sota la supervisió de les Juntes
Electorals de Zona. Les resolucions de la Junta Electoral Central de fa uns anys (Acords
de 6 de juny de 1991, de 12 de maig de 1993, de 22 de desembre de 1994 i de 24
d’abril de 1995) interpretaven que aquesta és una competència del Ple municipal. Amb
tot, la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013 va admetre la delegació en la
Junta de Govern Local amb l’observança de determinats requeriments formals com és
l’assistència del secretari/ària de l’Ajuntament. Com a conseqüència d’això, també la
Junta Electoral Central admet ara aquesta possibilitat sempre que es realitzi complint
les previsions del citat article 26, és a dir, que es porti a terme en una sessió pública
(sessió JEC de 06/02/2014).
3. Així mateix, per tal de simplificar i agilitzar la tramitació dels expedients de
contractació, es proposa delegar en l’alcalde l’adopció de determinats actes de tràmit la
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naturalesa dels quals no requereix que sigui el Ple, com a òrgan de contractació en
determinats contractes, qui els hagi d’adoptar. D’una banda, es tracta d’agilitzar dos
tràmits per raons d’economia processal delegant la seva adopció en l’alcalde per tal
d’evitar que el règim de sessions plenàries mensuals 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, fan innecessària
la seva adopció per part del Ple.
Fonaments de dret:
I.

L’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en
endavant, LRBRL), determina el ple pot delegar l’exercici de les seves competències en
l’alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enumerades en l’apartat 2n
paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i en l’apartat 3r del mateix article. En el
mateix sentit, l’article 52.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant, LMRLC).

II.

La Disposició addicional sisena, apartat 3r 3a de la LRBRL, enumera les matèries en les
que el ple podrà atribuir competències com a pròpies a la Junta de Govern Local.

III.

L’article 57 de la LMRLC disposa que la delegació d’atribucions del Ple a favor de la
Junta de Govern Local requereix l’acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.

IV.

L’article 51 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, disposa les condicions a les
que s’ha de sotmetre la delegació de competències per part del ple municipal i
determina, en l’apartat 2n, que aquest acord plenari, que s’adoptarà per majoria
simple, tindrà efectes des de l’endemà de la seva adopció, sense perjudici de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

V.

Article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general
respecte la formació de les meses electorals.

VI.

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.

VII.

Article 73.1 i la Disposició Addicional 9a del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, quant a la iniciació dels expedients de contractació i la possibilitat d’atribuir
aquesta competència a altres òrgans de la corporació.

Per tot l’anterior, s’ha redactat aquesta proposta de dictamen per tal que se li doni el tràmit
oportú per part de la Comissió Informativa, i es proposa el seu sotmetiment al Ple municipal,
que ha de respondre als següents
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ACORDS:
Primer. Delegar en la Junta de Govern Local la realització dels sortejos dels membres de les
meses electorals que s’hagin d’efectuar com a conseqüència dels diferents processos
electorals que es convoquin.
Segon. Delegar en l’alcalde, per tal d’agilitzar la tramitació administrativa dels expedients de
contractació en els que l’òrgan de contractació és el Ple, l’exercici de determinades
competències que es concreten en l’adopció dels acords i la realització dels actes següents:
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.
Tercer. Disposar que les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern
Local o per l’alcalde en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles
de ser delegades en cap altre òrgan de govern.
Quart. Disposar que en el text dels decrets de l’Alcaldia i les resolucions de la Junta de
Govern Local adoptades en virtut d’aquestes delegacions s’hi haurà de fer constar a la part
expositiva que s’adopten per delegació fent referència expressa als presents acords.
Cinquè. Acordar l’eficàcia dels acords de delegació des de l’endemà de la seva adopció i
disposar la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al portal de
transparència municipals.
Sisè. Comunicar aquests acords a la persona responsable de l’Àrea de Serveis Territorials, a
la tècnica municipal de Contractació i Compres i a l’encarregada del Padró d’Habitants.”
I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, lliuro aquest certificat amb el
vistiplau del senyor alcalde, fent la reserva a la qual es refereix l’article 206 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que en resultin de l’aprovació de l’acta
corresponent.
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SIGNATURA ELECTRÒNICA
La secretària
Alícia Vila i Torrents
22-11-2016 18:30

SIGNATURA ELECTRÒNICA
L'alcalde
Àlex Garrido i Serra
22-11-2016 19:58
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