VIST que l’article 126.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
configura la Junta de Govern Local com l’òrgan de col·laboració de l’alcaldia en la funció de
direcció política, al qual li corresponen les funcions executives i administratives que li atribueix
l’article 127 com a competències pròpies, i que determina la competència de l’alcalde/ssa per a
nomenar i separar lliurement als/a les membres de la Junta de Govern Local, sense excedir
d’1/3 del número legal de membres del ple, a més de l’alcalde/ssa.
VIST que l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local que
determina les competències pròpies de l’alcaldia i a l’apartat 5è recull la facultat de delegació
d’algunes d’elles.
VISTOS els articles 15 i següents del vigent Reglament Orgànic de Govern i Administració de
l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (BOP de 12.01.2012) i la modificació publicada en el
BOP de 04.11.2013, que regulen la constitució, atribucions i règim de funcionament de la Junta
de Govern Local.
VISTA la Providència de l’Alcaldia, mitjançant la qual s’insta a la Secretaria General del Ple per
tal de que realitzi els actes administratius necessaris per a la redacció d’un Decret referent al
nomenament dels/de les membres de ple dret de la Junta de Govern Local i la delegació de les
competències d’aquesta Alcaldia a favor del referit òrgan col·legiat.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple de 30 de maig de 2019 (LH 17/2019).
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 124.5 i 126 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local,

HE RESOLT:
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“ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals que van tenir lloc el passat 26 de maig, en la
sessió constitutiva del Ple celebrada el 15 de juny de 2019, la Excel·lentíssima senyora Núria
Marín Martínez, desprès de la seva elecció com Alcaldessa d’aquesta ciutat, va prendre
possessió del seu càrrec de conformitat amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general.

Data 1-7-2019

DECRET PEL QUAL ES NOMENEN ELS/LES MEMBRES DE PLE DRET QUE
INTEGRARAN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I ES DELEGUEN COMPETÈNCIES
D'AQUESTA ALCALDIA A FAVOR D'AQUEST ÒRGAN COL·LEGIAT.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Alcaldessa–Presidenta de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, ha dictat el Decret núm.
5701/2019, de 17 de juny, i posterior Decret de rectificació d’error material núm. 5708/2019, de
20 de juny, pel qual s’anomenen els membres de ple dret que integren la Junta de Govern
Local i es deleguen competències de l’alcaldia a favor d’aquest òrgan. El text del Decret,
incorporant la rectificació d’errada material, és el següent:

A

EDICTE

PRESIDENTA:
VOCALS:

B

PRIMER.- NOMENAR membres de la Junta de Govern Local als/a les regidors/es que figuren
en la composició d’aquest òrgan, següents:
L’Alcaldessa
NÚRIA MARIN MARTÍNEZ
Els/Les Regidors/ es:
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CINQUÈ.- DELEGAR en la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’art. 124 apartat 5, de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, les competències d’aquesta
alcaldia següents:
a) L’aprovació de les Circulars e Instruccions que estableixin circuits, tràmits i o procediments
administratius, o aquelles que determinin directrius de funcionament de l’activitat interna
municipal quan pel seu contingut afectin el funcionament de més d’una Àrea municipal.
b) Els actes administratius definitius o resolutoris, per a l’exercici de facultats atribuïdes
expressament a l’alcaldia sense prohibició de delegació i aquelles que corresponen a
l’alcaldia perquè la legislació de l’estat o de la comunitat autònoma assignin al municipi
sense concretar l’òrgan, sempre que no hagin estat objecte de delegació en els Titulars
d’àrea, regidors/es de govern o regidors/es presidents/es de districte.
c) L’apartat anterior compren, a títol enunciatiu, entre d’altres els actes següents:
• Qualsevol altre acte administratiu definitiu, necessari per l’execució de les
competències en matèria de gestió econòmica financera competència de l’alcaldia.
• La resolució dels procediments de declaració de ruïna legal dels edificis.
• La resolució dels procediments relatius a la protecció de la legalitat urbanística
competència de l’alcaldia.
• L’aprovació del pla de disposició de fons de la tresoreria.
• L’aprovació de les operacions de crèdit a llarg termini competència de l’alcaldia.
• L’aprovació dels protocols generals d’actuació o instruments similars que comportin
simples declaracions d’intencions de contingut general o que expressin la voluntat dels
signants per actuar amb un objectiu comú i sempre que no comportin la formalització
de compromisos jurídics concrets i exigibles.
• Els convenis de cooperació i col·laboració amb altres administracions públiques o
entitats privades previstos a l’art. 47 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector
públic. Resten exclosos d’aquesta delegació, per ser competència del Ple municipal,
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QUART.- ESTABLIR que, de conformitat amb l’art. 17 del Reglament Orgànic de Govern i
Administració vigent, la titularitat de l’òrgan de suport a la Junta de Govern Local, correspondrà
a la Vicesecretaria-Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local, la qual portarà a terme les
funcions que descriu l’art. 126.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i les que en aquesta condició li assignin les lleis i els reglaments orgànics
municipals.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

TERCER.- DESIGNAR Regidor Secretari de la Junta de Govern Local al Regidor Sr. Francesc
J. Belver Vallès, designant suplent primer al regidor Sr. Cristian Alcázar Esteban i suplent
segon al regidor Sr. José Castro Borrallo. El regidor secretari portarà a terme les funcions que li
atribueix l’art. 126.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i les
que en aquesta condició li assignin les lleis i els reglaments orgànics municipals. La suplència
tindrà lloc en els supòsits d’abstenció, absència, vacant, malaltia, impossibilitat legal o quan el
regidor secretari hagi de suplir la presidència de la Junta de Govern Local.

B

SEGON.- DETERMINAR que, prèvia la comunicació expressa de l’alcaldia, la suplència de la
Presidència de la Junta de Govern Local, en els supòsits d’absència de l’alcaldessa per termini
inferior a 24 hores, correspondrà als Tinents d’Alcaldia presents en la sessió, per l’ordre
determinat al Decret de nomenament.
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A

FRANCESC J. BELVER I VALLÈS
CRISTIAN ALCÁZAR ESTEBAN
JOSÉ CASTRO BORRALLO
ROCÍO DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ
JESÚS HUSILLOS GUTIÉRREZ
JAUME GRAELLS I VEGUIN
DAVID QUIRÓS BRITO
MARÍA ÁNGELES SARIÑENA HIDALGO

SETÈ.- ESTABLIR que en totes les resolucions que es dictin en exercici de les competències
delegades, s’ha de fer constar expressament el número i data del Decret de delegació així com,
el número i data del Butlletí Oficial en el qual ha estat publicat, de conformitat amb l’article 8.8
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i l'article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
VUITÈ.- ESTABLIR que les competències anteriorment assenyalades en cap cas podran ser
delegades a favor de terceres persones i seran exercides directament per l’òrgan delegat, sens
perjudici de la facultat de l'alcaldia de procedir, en qualsevol moment, a la revocació o avocació
de les competències delegades.
NOVÈ.- ESTABLIR que la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària amb periodicitat
setmanal, cada dimecres, a l’hora que es fixi en la convocatòria, entre les 8.00 i les 12.00
hores. Cas que el dimecres sigui festiu, la sessió ordinària corresponent tindrà lloc el següent
dia hàbil. No tindran lloc sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, els dimecres
compresos dins de la Setmana Santa, la setmana de Nadal i el mes d’agost.
DESÈ.- PUBLICAR aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província en compliment del que
disposa l’article 44 del Real Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i a la seu electrònica municipal, en
compliment de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern de Catalunya.
ONZÈ.- DONAR COMPTE d’aquest Decret a la Junta de Govern Local en la sessió constitutiva
i al Ple, en la primera sessió que tingui lloc, pel seu coneixement i als efectes adients, en
compliment del que disposa l'article 123.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.

A
https://bop.diba.cat

SISÈ.- ESTABLIR que els actes dictats en exercici de les atribucions delegades anteriorment
s’entenen dictats per l’alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 8.8 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i
l'article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i posen fi a la via
administrativa, de conformitat amb el que disposa l’article 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
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e)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

d)

aquells que tinguin per objecte la delegació de competències, la transferència de
funcions o activitats a d’altres administracions públiques, i l’acceptació de delegacions
o encomanes de gestió d’altres administracions públiques.
Conèixer de les resolucions judicials fermes dictades als procediments judicials en els quals
hagi estat part la corporació municipal en exercici de les competències de l’alcaldia i ordenar
la seva execució material.
L’autorització i disposició de la despesa inherent a les delegacions recollides en el present
Decret.
La resolució de la impugnació i revisió en via administrativa dels actes dictats en exercici de
les facultats delegades en el present Decret. Aquesta delegació compren: la resolució del
recurs potestatiu de reposició, la resolució del recurs d’alçada, si s’escau, la resolució del
recurs extraordinari de revisió. Així com la revocació dels actes administratius i la rectificació
d’errors materials aritmètics i de fet.
La incoació i la resolució dels procediments de revisió d’ofici i de declaració de lesivitat dels
actes dictats per l’alcaldia o per qualsevol altre òrgan per delegació d’aquesta.

CATORZÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es designats/des i als/a les regidores
de la corporació, els quals poden interposar, el recurs que figura a continuació......”
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B

TRETZÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de l’ajuntament,
a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria, i fer
difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.

El què es fa públic de conformitat amb el què determina l’article 44 del Real Decret
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic dels ens locals i l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del
sector públic.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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A

M. Teresa Redondo del Pozo
Secretària General del Ple
L’Hospitalet, a 26 de juny de 2019.
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