Per tot el que s’ha exposat l’Alcalde-President proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
acords:

PRIMER.- Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions plenàries següents:
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI
En relació amb els expedients de contractació i d’atorgament de concessions de qualsevol
naturalesa, la competència originària de la qual correspongui al Ple de la Corporació:
1. Delegar totes les facultats respecte dels expedients de contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de serveis, de contractes
administratius especials i els contractes privats el valor estimat dels quals no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost, quan tinguin una durada superior a 4 anys i comportin una
despesa per a l’Ajuntament que es trobi compresa dins dels límits de l’article 174 del Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
2. Aprovar els expedients relatius a l’atorgament de concessions demanials de caràcter
plurianual el pressupost base de licitació dels quals no superi el 10% dels recursos ordinaris del
Pressupost, quan tinguin una durada superior a 4 anys i sempre que comportin una despesa
per a l’Ajuntament que es trobi compresa dins dels límits de l’article 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
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Atès el que disposa l’article 22 de la LBRL, i l’article 52 del TRLMRLC sobre les delegacions del
Ple municipal en favor de la Junta de Govern Local i sempre i quan no es trobin dins dels
supòsits previstos per l’article 22.4 de la LBRL, l’article 52.4 del TRLMRLC, i l’article 9 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en els quals es regulen les
competències plenàries que tenen caràcter indelegable.

Data 1-8-2019

“D’acord amb els resultats de les Eleccions Locals que van tenir lloc el passat 26 de maig de
2019, convocades pel Reial Decret 209/2019 d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament el 15 de
juny de 2019 i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal,
aquesta Alcaldia considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de
matèries, la competència de les quals ostenta el Ple en virtut de la Llei, en favor de la Junta de
Govern Local, en ús de les facultats que li confereixen els articles 23 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant LBRL), en concordança amb
l’article 54 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 TRLMRLC) i altra legislació concordant.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Acord (4) del Ple extraordinari del 10 de juliol de 2019

B

En conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, es dona publicitat a l’acord de Ple extraordinari celebrat el 10 de juliol de 2019
relatiu a la delegació d’atribucions plenàries a favor de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

A

EDICTE

3. Aprovar els Estudis de Seguretat i Salut, la conformitat als Plans de Seguretat i Salut i els
nomenaments de Director Tècnic de les obres i de Coordinador en matèria de seguretat i salut,
en tots els expedients d’obres de competència del Ple.

5. Acordar mutacions de domini públic per canvi de destí dels béns.

A

4. Aprovar inicialment i ordenar l’exposició pública de les propostes de modificació dels Plecs
tipus de Clàusules Generals.

1. Ordenar la demolició de les edificacions il·legals.
2. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis no previstos en el pressupost municipal quan la
competència per a la seva contractació o concessió correspongui al Ple.

EN MATÈRIA PROCESSAL
1. La declaració de nul·litat de ple dret i la revisió d’ofici dels actes administratius dictats per la
Junta de Govern Local i per l’Alcalde, directament o a través dels Regidors i Regidores que
ostentin delegacions
2. Acordar la declaració de lesivitat dels actes administratius dictats per la Junta de Govern
Local i per l’Alcalde, directament o a través dels Regidors i Regidores que ostentin delegacions.
3. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que, afectant
directament o indirectament a aquest Ajuntament, es segueixin per o contra altres
administracions o particulars.
4. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèria de
competència plenària.
5. Atorgar la representació de l’Ajuntament per l’exercici de tot tipus d’accions administratives i
judicials, en matèria de competència plenària.
6. La resolució, en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de qualsevol
naturalesa, que s’interposin contra els acords dictats per la Junta de Govern Local en ús de les
atribucions delegades en virtut d’aquest acord.

EN MATÈRIA DE RELACIONS INTERADMINISTRATIVES I DE FOMENT
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EN MATÈRIA D’OBRES, URBANISME, MANTENIMENT, SERVEIS I MEDI AMBIENT
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1. Aprovar la rectificació anual del Padró Municipal d’Habitants i resoldre les reclamacions que
s’interposin en relació amb aquest.
2. L’adopció d’acords relatius a la formació de les Meses electorals.
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EN MATÈRIA DE POBLACIÓ

B

7. La resolució dels expedients administratius consistents en l’exercici de les accions per a la
recuperació d’ofici dels béns de domini públic i dels béns patrimonials.
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6. Aprovar les cessions d’ús a precari de béns demanials.

1. Acordar la subscripció de convenis de col·laboració amb altres administracions, així com
amb entitats i particulars, sempre que del seu contingut no resultin compromisos a càrrec de la
Corporació en les matèries que l’article 22 de la LBRL considera de caràcter indelegable, ni
suposin un cost econòmic superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

A

2. Els canvis de membres dels representants municipals a òrgans col·legiats, per substitució de
membres d’un mateix grup municipal.

3. Determinació anual de les festes locals.

SEGON. Les competències delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern Local
d'acord i dins dels termes i límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en
cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d'aquesta delegació,
s'haurà de fer constar aquesta circumstancia mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del
text següent:
"Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va
tenir lloc el dia ......................”
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats pel Ple de l’Ajuntament, com a
titular de la competència originària, al qual s’haurà de mantenir informat de l’exercici de la
delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes de la Junta de Govern Local a
tots els Regidors de la Corporació, i seran immediatament executius i presumptament legítims.

TERCER. Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l'article 51.2 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a l'adopció
d'aquest acord, encara que no s’hagi produït la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació del Ple.
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2. Establiment, fixació, regulació i modificació dels preus públics.
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1. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria estableixi que
el Ple és l’òrgan municipal competent.

Data 1-8-2019

EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ
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1. L’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple per a la imposició de sancions.

https://bop.diba.cat

EN MATÈRIA SANCIONADORA

B

QUART.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, i en el Tauler d’anuncis en
compliment de l’art. 51.2 ROF, així com en el Portal de Transparència, d’acord amb l’art. 8 i
següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació i bon
govern.
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SISÈ.- Dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en l’exercici de les facultats
delegades, s’haurà de donar compte al Ple de la corporació en la propera sessió que celebri.”

Sant Joan Despí, 22 de juliol de 2019

B
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L’alcalde, Antoni Poveda Zapata
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CINQUÈ.- Comunicar aquest acord als Caps dels diferents departaments municipals, als
portaveus dels grups polítics, als regidors/es delegats/des i als Presidents/es de les Comissions
Informatives per al seu coneixement i efectes, fent-los constar que, en compliment amb el que
disposa l’art. 123 del ROF, amb caràcter previ a l’adopció dels acords per la Junta de Govern
Local, hauran de ser dictaminats per les Comissions Informatives corresponents, excepte que
hagin sigut declarats d’urgència, en el qual cas s’haurà de donar compte posteriorment
d’aquests a la Comissió Informativa competent.
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