EDICTE

Vist el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i
coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada el COVID -19, el qual estableix tota
una sèrie de mesures en previsió a la superació de la tercera fase del Pla per a la Transició cap
a una Nova Normalitat i, en el seu cas, l’expiració de la vigència de l’estat d’alarma declarat pel
Reial decret 463/2020.
Atès que durant aquest període de transició encara persistiran les causes que van donar lloc,
en el seu moment, a la delegació de competències en favor del 1er Tinent d’alcaldia, és a dir, la
necessitat de dotar a l’organització municipal de la màxima agilitat possible per a fer front a les
necessitats en matèria de contractació de l’Ajuntament en el període posterior a la declaració
de l’estat d’alarma. Aquesta delegació tindrà vigència mentre duri la situació de crisi sanitària,
en els mateixos termes previstos a l’article 2.3 del Reial decret llei 21/2020.
Vista la Disposició Addicional segona LCSP, que regula la competència en matèria de
contractació de les Entitats Locals, segons la qual als municipis de gran població la
competència en matèria de contractació correspon a la Junta de Govern Local qualsevol que
sigui el seu import o la seva duració.
VIST que l’article 61.2 de la LCSP disposa que els òrgans de contractació podran delegar o
desconcentrar les seves competències i facultats en aquesta matèria, amb compliment de les
normes i formalitats aplicables en cada cas per a la delegació de desconcentració de
competències, precepte que cal posar en relació amb l’article 127.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL en endavant) que reconeix la facultat
d’aquest òrgan per delegar, les seves competències, en els/les Tinents d’alcaldia, en la resta
dels/de les regidors/es, en els/les Coordinadors/es generals i en els/les directors/es generals u
òrgans assimilats.
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Atès que la Junta de Govern Local, en acord de 18 de març de 2020 (publicat al BOPB de 23
de març de 2020), va delegar al 1er Tinent d’alcaldia, amb caràcter general, les competències
per a la gestió de la contractació durant el temps que vigència de l’estat d’alarma i les seves
pròrrogues.

Data 30-6-2020

Atès que la Junta de Govern Local, en acord de 13 de març de 2020 (publicat al BOPB de 23
de març de 2020), va delegar en el 1er Tinent d’alcaldia la competència per a la contractació
pel tràmit d’emergència prevista a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per al qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (en endavant LCSP), i també va regular diversos aspectes del seu règim. Aquesta
delegació es va realitzar de manera indefinida, mentre romangui la situació de perill a la qual ha
de donar resposta.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Atesa la situació de pandèmia declarada l’11 de març de 2020 per l’Organització Mundial de la
Salut com a conseqüència del virus SARS-CoV-2, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, va
declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària. En aquest marc, totes les
administracions públiques van adoptar mesures amb una finalitat de protecció de les persones i
continuïtat dels serveis públics.

B

“DELEGAR L'EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ FINS
A LA FINALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA.

A

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en sessió ordinària del
17 de juny de 2020, va adoptar l’acord que literalment diu:

VIST el règim de delegació de competències interorgàniques que es troba recollit a l’article 9 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La Junta de Govern Local, a proposta de l’alcaldia-presidència, en exercici de les competències
que li atribueix l’article 124.4 apartat b) LBRL.

QUART.- PUBLICAR aquesta delegació en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació, en compliment del que disposa l'article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, i en la seu electrònica municipal, de conformitat amb el que disposa l’art. 38.5 del
Reglament de Govern i Administració vigent, 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 9.1 de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
de Catalunya.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement, de conformitat amb el que preveu 123.1.a) LBRL.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Gabinet de l’alcaldia, a la Gerència, a la Secretaria
General del Ple, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria, fer públic per coneixement
de les àrees municipals per mitjà de la seva inclusió en la intranet als efectes legals oportuns.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord als/a les Tinents/es d’alcaldia, als/a les portaveus dels grups
polítics municipals, i a la resta dels/de les regidors/es de la Corporació, significant-los que
poden interposar els recursos que figuren a continuació.”
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TERCER.- ESTABLIR que els actes administratius que es dictin en virtut del present acord de
delegació, s’entenen dictats per la Junta de Govern Local i hauran de contenir expressament
aquesta circumstància, fent constar la data del present acord i de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província. Les facultats delegades hauran de ser exercides personalment
per l’òrgan delegat, que no podrà delegar-les en tercers.

Data 30-6-2020

SEGON.- ESTABLIR que la present delegació tindrà vigència des del moment en que cessin
els efectes de la delegació de competències en matèria contractual aprovada per l’acord de la
Junta de Govern Local de 18 de març de 2020 i fins a la finalització de la situació de crisi
sanitària, que haurà de ser declarada pel Govern de l’Estat de conformitat amb l’article 2.3 del
Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, en tant no sigui objecte de modificació o revocació i
sense perjudici de la seva acceptació pels òrgans delegats. No obstant això, pel que fa a la
contractació d’emergència, emparada en l’article 120 LCSP, és manté la vigència indefinida de
la delegació que ja es va realitzar per la Junta de Govern Local en els acords de 13 de març de
2020 i de 18 de març de 2020.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PRIMER.- DELEGAR en el Tinent d’alcaldia, Sr. Francesc J. Belver i Vallès i, en cas
d’absència, en el Tinent d’alcaldia, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, l’exercici de les competències
atribuïdes a la Junta de Govern Local en matèria de contractació per a dictar els actes definitius
o de tràmit de contractació, suspensió, modificació, pròrroga, resolució, liquidació i, en general,
qualsevol altra actuació que es pugui produir en relació a tots els contractes de l’Ajuntament
públics o privats, inclosos o exclosos de la Llei de Contractes del Sector Públic.

A

ACORDA:

El què es fa públic de conformitat amb el què determina l’article 9.3 i 9.4 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

B

L’Hospitalet de Llobregat, 17/06/2020
Vicesecretari - Secretari Tècnic de la Junta de Govern Local, Fernando Aragonés Seijo
F_GRPFIRMA_CAPS
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