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DECRET DE L’ALCALDIA núm. 325/2015
Assumpte: Constitució de la Junta de Govern Local i delegació de competències de
l’Alcaldia.

Tal i com determina l’article 20.1, apartat b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, "La Junta de Govern Local existeix en aquells municipis amb població
de dret superior als 5.000 habitants". En idèntics termes s’expressen els articles 48.1-b), del
DLEG 2/2003, de 28 d’abril, TR de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 35.2-d),
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (RD
2568/1986, de 28 de novembre).

L’article 23 de la LBRL, l’article 52 del ROF i l’article 54.1, del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, TR
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Junta de Govern Local, atesa llur
naturalesa d’òrgan col·legiat, és integrada per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior
al terç del nombre legal d’aquests, els quals són nomenats i separats, lliurement, per
l'Alcalde.

A la Junta de Govern Local li corresponen les facultats d’assistència permanent a l'Alcaldia en
l’exercici de les seves atribucions i de totes aquelles competències que el propi Alcalde i el
Ple, en el seu cas, li confereixin, amb les limitacions que els articles 21.3 i 22.4 de la LBRL i
articles 52.4 i 53.3, del DLEG 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

De la composició de la Junta de Govern i de les facultats delegades per l’Alcaldia, se’n donarà
compte al Ple en la primera sessió que celebri amb posterioritat a la Resolució i es publicarà
al BOP, sens perjudici de la seva efectivitat a partir del dia següent de la signatura de la
mateixa.

En virtut de quant s’ha exposat, aquesta Alcaldia en desplegament de les facultats pròpies,
DECRETA:

Primer.- Constituir en el sí de l'Ajuntament de Mollerussa la Junta de Govern Local com a
òrgan necessari i col·legiat de preceptiva existència, que s’integrarà per l'Alcalde i CINC
Regidors, equivalents al terç del nombre legal de membres d’aquesta Corporació.

Segon.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local, els següents Regidors:

 Sr. Josep Simó Ribera
 Sr. Josep Àngel Lavin LLano
 Sra. Dolors Bargalló Vidal
 Sra. Rosalia Carnicé Farré
 Sr. Xavier Roure Greoles

Tercer.- La Junta de Govern, com a òrgan col·legiat, gaudirà de les facultats següents:

-A- L’assistència permanent a l'Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.

-B- L’exercici de les competències que aquesta Alcaldia de forma expressa li delega, les quals
s’expressen tot seguit:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.- GESTIÓ ECONÒMICA i PATRIMONI:

a) El desenvolupament de la gestió econòmica municipal, de conformitat amb el Pressupost aprovat i
les seves Bases d'Execució.

b) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència.
c) Distribució de subvencions i de quantitats amb càrrec a partides que estiguin consignades al

Pressupost, dins l’àmbit de la seva competència.
d) Aprovar factures de les despeses ordenades i totes les certificacions de la contractació d’obres i

serveis, conforme les Bases d’Execució del Pressupost.
e) Adjudicació de concessions sobre bens de l’entitat local i adquisició de bens immobles i drets,

subjectes a la legislació patrimonial, en els termes previstos a la DA 2ª del RDLEG 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refosa de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP): que el
seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els tres milions d’euros, així
com l’alienació del patrimoni quan el valor no superi, ni el percentatge ni la quantia indicats llevat
dels bens declarats de valor històric i artístic l’alienació dels quals correspondrà al Ple, amb
independència del seu valor.

2.- INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA:

a) Resolució dels expedients administratius d’exercici d’activitats (establiments fabrils, industrials i
comercials o de qualsevulla altra índole), ja siguin en règim de comunicació i/o llicència, així com
l’emissió d’informes de competència municipal segons la legislació aplicable en la tramitació dels
expedients la resolució definitiva dels quals correspongui a una altra administració, llevat que les
Ordenances o les Lleis sectorials atribueixin expressament aquesta facultat a un altre òrgan.

b) Resolució dels expedients administratius de llicències urbanístiques, en general, llevat que les
Ordenances o les Lleis sectorials atribueixin aquesta facultat a un altre òrgan.

3.- CONTRACTACIÓ:

a) Contractació d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials i els contractes privats, d'acord amb el procediment legalment establert i en els
termes previstos a l’article 21.1. apartat ñ) de la Llei 7/1985, segons la redacció donada pel RDLEG
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refosa de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP). (Que la seva quantia no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, ni en cap
cas els sis milions d’euros inclosos els de caràcter plurianual sempre i quan llur durada no superi els 4
anys, i que l’import acumulat de totes les anualitats tampoc superi el percentatge esmentat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, en la quantia assenyalada).

No obstant, en aquelles contractacions administratives de subministraments i serveis que no superin els
3.000,00 € (IVA inclòs), la competència s’atribueix als regidors i regidores responsables d’àrea
sempre i quan, atenent el seu objecte i finalitat hagin de considerar-se menors, i en els termes i abast
previst a la Bases d’Execució del Pressupost. En tot cas, en les contractacions administratives de
subministraments s’exclouen, els de tracte successiu, els d’arrendament financer i els arrendament, amb
o sense opció de compra.

Pel que respecta als contractes administratius de serveis, només s’inclouran en aquest àmbit
competencial, els que figuren en l’Annex II del RDLEG 3/2011, de 14 de novembre [text refós de la Llei
de contractes del sector públic] i quin objecte sigui corresponent a les categories següents:

Categories Descripció
1 Serveis de manteniment i reparacions.
12 Serveis d’inspecció tècnica
24 Serveis d’educació i formació professional.
25 Serveis socials i de salut.
26 Serveis d’esbarjo, culturals i esportius.

La categoria 12, es limita a l’àmbit competencial relatiu al  control inicial ambiental de les atraccions i
parades, ja siguin de la Fira de Sant Josep, com de la Festa major, o de qualsevol altre esdeveniment
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que afecti les atraccions ambulants i requereixen inspecció, i que es corresponguin, dins aquesta
Categoria [12] al Número de referència CPC 867 de l’Annex II del TRLCSP, i a les referències CPV (*),
següents:

Referències CPV Descripció
71241000-9 Estudi de viabilitat, serveis d'assessorament, anàlisi
71317000-3 Serveis de consultoria en protecció i control de riscos
71356100-9 Serveis de control tècnic
71631000-0 Serveis d'inspecció tècnica
71631100-1 Serveis d'inspecció de maquinària

(*) CPV: Vocabulari comú de contractes públics

b)- Aprovació dels Projectes d’Obres i serveis quan sigui competent per a llur contractació o concessió i
estiguin previstes al Pressupost.

4.- URBANISME:

a) L’exercici de les facultats relatives a aprovació d’instruments de planejament de desenvolupament
del planejament general, no expressament atribuïts al Ple, en els termes previstos a l’article 21.1.
apartat j) i 21.3, de la Llei 7/1985, vigent.

b) Aprovació dels instruments de gestió urbanística.
c) Aprovació dels projectes d’urbanització.

Quart.- Els acords que adopti la Junta de Govern Local en relació amb els assumptes o
matèries objecte de delegació, gaudiran d’idèntic valor que aquelles Resolucions que dicti
l'Alcaldia en l’exercici de les atribucions no delegades, i per tant posaran fi a la via
administrativa en els termes de l’article 52 de la LBRL i amb els efectes previstos a la Llei
30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.

Cinquè.- D’aquest Decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri i es
notificarà als interessats. Serà objecte de publicació al BOP, sens perjudici de la seva eficàcia
a partir del dia següent a la seva signatura.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ho mana i signa el Sr. Alcalde, a la Ciutat de Mollerussa, el dia 15 de juny de 2015

L’Alcalde Davant meu, El Secretari.
EN DONO FE.

Marc Solsona Aixalà Manuel Civís i Llovera


