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AJUNTAMENT DE MANLLEU

Delegacions 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 27 de juny de 2019, va aprovar, per 14 vots
a favor (ERC, JxCAT, i SOMI), 3 abstencions (CUP) i 3 vots en contra (PSC), dels 20 regidors
assistents, dels 21 que l’integren, entre altres, els acords següents:
“Delegacions de competències del Ple a la Junta de Govern Local i a l'Alcaldia
Part expositiva:
Un cop constituïda la nova Corporació municipal sorgida dels comicis electorals del 26 de maig
de 2019 en la sessió plenària del passat 15 de juny, sembla adient aprofitar l’anomenada
sessió del cartipàs municipal per tal d’establir totes les directrius organitzatives que, a hores
d’ara, el nou equip de govern ja ha definint i, entre elles, el tema de la delegació de
competències plenàries a altres òrgans municipals.
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.
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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.

Amb l’ànim de mantenir, en la mesura del possible, el règim d’atribucions de què ha gaudit
tradicionalment el Ple municipal, a proposta d’aquesta Alcaldia, es demana al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions de les que legalment
s’atribueixen al 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.
4. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici
econòmic, excedeixi del 10% 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 anteriortot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
sempre que no requereixin una majoria qualificada per a la seva adopció.
5. 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.
6. L’aprovació de preus públics, acordant-ne l’establiment, regulació i determinació de la
quantia.
7. Contractació: les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes
d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de
serveis, els contractes administratius especials i els contractes privats, inclosos els de
caràcter plurianual de durada superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses,
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats o valor estimat no superi
el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni, en
qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros.
No s’inclou en la delegació l’exercici de determinades competències que es concreten
en l’adopció dels acords i la realització dels actes següents:
 l’acord d’inici de l’expedient.

Unitat / Àrea

Negociat administració SSGG - Àrea de Serveis generals
JEM
Codi de verificació

²4Y14481X505P5X480Q8X)»
²4Y14481X505P5X480Q8X)»
4Y14481X505P5X480Q8X

Document

Expedient

ASG13I0WI





ASG/98/2019

la classificació de les proposicions presentades en la licitació, en els casos en
que no hi hagi Mesa de Contractació.
el requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, en els casos en que no hi hagi Mesa de Contractació.
el requeriment de formalització de contracte a l’adjudicatari de contracte
susceptible de recurs especial en matèria de contractació.

8. La designació de nous membres corporatius a ens i òrgans que no hagin estat
designats en la sessió del cartipàs, si s’escau, i sempre que estatutàriament resulti
possible.
9. 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.
10. L’adopció dels acords de cessió d’ús béns mobles i de béns immobles patrimonials, en
el cas d’aquests darrers només quan la durada de la cessió no superi els dos anys i
que s’efectuïn en interès públic o que aportin algun benefici a la ciutadania.
Segon. Delegar en l’alcalde les següents facultats:
1. La competència per la declaració de la compatibilitat del personal al servei de la
corporació als efectes del que disposa la llei 53/1984, de 26 de desembre
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
2. La competència per imposar les sancions derivades de la comissió de les infraccions
greus i molt greus tipificades en la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos i en l’Annex 1 de l’Ordenança municipal
reguladora de la tinença d’animals domèstics i de companyia.
3. En matèria de Contractació i per tal d’agilitzar la tramitació administrativa dels
expedients en els que l’òrgan de contractació és el Ple, fins i tot aquells que estiguin
delegats a la Junta de Govern Local, l’exercici de determinades competències que es
concreten en l’adopció dels acords i la realització dels actes següents:
 l’acord d’inici de l’expedient.
 la classificació de les proposicions presentades en la licitació, en els casos en
que no hi hagi Mesa de Contractació.
 el requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, en els casos en que no hi hagi Mesa de Contractació.
 el requeriment de formalització de contracte a l’adjudicatari de contracte
susceptible de recurs especial en matèria de contractació.
Tercer. 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.
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Quart. En el text de les resolucions de l’Alcaldia, adoptades en virtut d’aquesta delegació, s’hi
haurà de fer constar a la part expositiva que s’adopta per delegació fent referència expressa a
la present Resolució.
Cinquè. Acordar l’eficàcia dels acords de delegació des de l’endemà de la seva adopció i
disposar-ne la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al portal de la
transparència de la web municipal.”
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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