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Número de registre 8025

AJUNTAMENT DE LLEIDA

Edicte de delegació competències en la Junta de Govern Local 

Per decret d’Alcaldia de data 9 de setembre de 2015, es va procedir a delegar tot un seguit de 
competències que figuren explicitades en aquesta disposició. Tal com preveuen els arts. 44.2 i concordants 
del vigent Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, aprovat per R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre, es procedeix a la publicació íntegra de la part dispositiva de la resolució 
esmentada, que és del tenor literal següent:

VIST que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del 13 de juny de 2015, de conformitat amb el que disposen els 
articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, va elegir l’alcalde-president d’aquest 
Ajuntament, el qual, prèvia acceptació i jurament del càrrec en la fórmula legalment establerta, en va 
prendre possessió. 

VIST que de conformitat amb allò previst en l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per Decret d’Alcaldia de data 7 de juliol de 2015 vaig 
nomenar els membres de ple Dret de la Junta de Govern que es va constituir el dia 15 del mateix mes i any. 

VIST que l’article 21.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril; autoritza expressament a l’Alcaldia-Presidència a 
delegar un bon nombre de les seves atribucions a favor de la junta de govern local, assenyalant que les 
competències en matèria urbanística que l’apartat 1.j del referit article atribueix a l’alcaldia només poden ser 
delegades a favor de l’esmentada junta. 

Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’article 53 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 i els articles concordants del vigent Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, 

HE RESOLT

Primer. A més de les atribucions d’assessorament a l’Alcaldia i d’altres facultats que li atribueixen les Lleis i 
de les que pugui delegar-li el Ple dins de les seves competències, fent ús de les facultats previstes en els 
articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 54.2 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, delego, en favor de la Junta de Govern Local, 
les competències que la legislació vigent m’atorga amb caràcter delegable i que a continuació es relacionen, 
les quals són:

A) EN MATÈRIA D’URBANISME
1) L’aprovació dels instruments de planejament en desenvolupament del planejament en la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya, l’acord del qual no posi fi a la tramitació municipal. Aquesta delegació compren els Plans 
parcials urbanístics, els Plans especials de tots tipus i els Plans de millora urbana que es puguin tramitar i 
qualsevol figura de planejament present o futura sempre que l’Alcaldia sigui competent per la seva 
aprovació en una o diverses fases del seu tràmit. 

2) L’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística. Aquesta delegació es fa amb 
caràcter general i en relació a tots els instruments de gestió i a qualsevol de les seves fases o tràmits.
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3) L’aprovació inicial i provisional dels plans parcials del sector d’urbanització prioritària.

4) L’aprovació inicial i definitiva del dels projectes d’urbanització i dels projectes d’urbanització 
complementària. 

5) L’aprovació, en el seu cas, dels acords d’exposició al públic dels avantprojectes, estudis, o per la 
modificació dels plans generals -POUM.

6) L’acord per l’exposició al públic dels avantprojectes o estudis de modificació del Pla General o POUM.

7) Qualsevol altre instrument de gestió urbanística i/o de planejament diferents als assenyalats anteriorment, 
regulats en la legislació urbanística aplicable i la competència de la qual correspongui a l’Alcaldia.

8) Els actes o acords municipals sobre cessió de vials i sobrants de vials, així com qualsevol altre acte 
municipal, que facin referència a la gestió urbanística i no estigui previst en els apartats anteriors.

9) Tots els acords o actes municipals que fossin necessaris tant de tràmit con definitius, per poder executar 
els acords delegats en els apartats anteriors.

10) I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit o definitiu, que fos necessari per l’execució de les 
competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser 
delegat a favor de la Junta de Govern Local.

B) EN MATÈRIA DE PERSONAL
1. L’aprovació de l’oferta pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovada pel Ple Municipal.

2. L’aprovació de les bases per a la selecció definitiva del personal funcionari o laboral, així com l’aprovació 
de les bases per a la selecció del personal interí o personal laboral temporal.

3. L’aprovació de les bases que han de regir el concurs públic per a la provisió dels llocs de treball, a 
excepció de les bases per a la provisió dels llocs de treball, mitjançant lliure designació, la competència de 
la qual està atribuïda legalment al Ple Municipal.

4. La resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal al servei d’aquest Ajuntament, ja siguin 
funcionaris o personal laboral, quan la qualificació de la falta sigui molt greu, així com l’acord de la imposició 
de les sancions disciplinàries corresponents, de conformitat amb la seva legislació específica. Queda 
exclosa d’aquesta delegació, la imposició de la sanció de la separació del servei del personal funcionari, o 
acomiadament del personal laboral, la imposició de la qual, correspon a aquesta Alcaldia, per ésser 
competència no delegable en virtut del que disposa l’article 21.1.h), de la Llei reguladora de les bases de 
règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril. 

5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit o definitiu, que fos necessari per l’execució de les 
competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser 
delegat a favor de la Junta de Govern.

C) EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
1. La contractació de tot tipus de contractes administratius, generals o especials i contractes privats, així 
com les concessions de serveis, sempre que la seva quantia superi els 120.000 € i no excedeixi del 10% del 
recursos ordinaris i, en cap cas, de sis milions d’euros; fins i tot els de caràcter plurianual, de duració inferior 
a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el 10% dels recursos ordinaris, 
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referits als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni en cap cas la quantia de sis milions 
d’euros.

Resta exclosa de la delegació anteriorment assenyalada els contractes menors, així com, els contractes 
privats la quantia dels quals no superi 18.000,00 euros, que es delegaran en les Tinències d’Alcaldia.

Resta també exclosa de la delegació anteriorment assenyalada els contractes que per raó de la quantia 
puguin ser adjudicats pel procediment negociat, en la quantia màxima establerta per la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic (o la norma que la substitueixi), i que siguin delegats en les 
Tinències d’Alcaldia. 

2. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis dels contractes i concessions als quals fa referència l’apartat 
anterior, sempre que estiguin previstos en el pressupost municipal corresponent, així com l’aprovació dels 
plecs de condicions, expedient de contractació, autorització i aprovació de la despesa, determinació del 
sistema de selecció del contractista, acord d’adjudicació, determinació de les fiances i la resta de garanties 
exigides legalment, interpretació dels contractes, la seva resolució, modificació i novació i, si escau, 
l’aprovació dels projectes complementaris o reformats, l’aprovació dels preus contradictoris, l’adjudicació de 
les obres complementàries i qualsevol altre acte en execució de tots els contractes i concessions, als que es 
fa referència en l’apartat anterior i s’han delegat a favor de la Junta de Govern.

Queden expressament exclosos d’aquesta delegació els acords dels Plans de seguretat i salut als que fa 
referència el Real Decret 1627/1997, que seran delegats en la Regidoria corresponent, per donar una major 
eficàcia i celeritat a l’expedient de contractació.

3. La resolució dels acords sobre els expedients de responsabilitat contractual, per incompliment del 
contractista, en qualsevol dels contractes o concessions als quals s’ha fet referència en l’apartat primer 
d’aquesta delegació.

4. L’aprovació de les actes de seguiment de les concessions de serveis, la contractació de la qual s’ha 
delegat en el paràgraf primer d’aquest apartat.

5. L’aprovació dels projectes de conservació, manteniment i reparació o instal·lacions dels edificis 
municipals, als que fa referència l’article 37.6 del ROAS, en aquells supòsits en els que la seva contractació, 
s’hagi delegat en favor de la Junta de Govern en el paràgraf primer d’aquest apartat.

6. La conversió i convalidació dels actes, contractes i concessions administratives, en els supòsits 
assenyalats en els apartats anteriors i la contractació de la qual ha sigut delegada a la Junta de Govern 
Local.

7. També es delega a favor de la Junta de Govern Local, les competències atribuïdes a l’òrgan de 
contractació en aquells contractes, tant públics com privats, i concessions, la competència original dels 
quals està atribuïda a l’Alcaldia, d’acord amb allò que disposa l’art. 21.ñ) i o) de la Llei reguladora de les 
bases de règim local i en la normativa de contractes de les administracions públiques.

8. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit o definitiu, que fos necessari per l’execució de les 
competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser 
delegat a favor de la Junta de Govern.
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D) EN MATÈRIA PATRIMONIAL
1. L’adquisició de béns i drets de qualsevol classe, i per qualsevol de les fórmules admissibles en dret, 
sempre que el seu valor no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris i en cap cas, excedeixi de tres milions 
d’euros. Dita adquisició comprendrà els actes d’autorització i compromís de l’obligació en matèria 
d’adquisició dels esmentats bens i drets. Queden expressament excloses les permutes de béns immobles, 
que son competència plenària en aplicació del previst en l’article 22.2.o) segon la redacció donada per la 
Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl. 

2. L’alienació dels béns patrimonials immobles d’aquest Ajuntament sempre que la seva quantia no superi 
del 10% dels recursos ordinaris, i en cap cas, de la quantia de tres milions d’euros i sempre que la 
corresponent alienació estigui prevista en el Pressupost Municipal corresponent.

3. L’alienació dels béns patrimonials mobles d’aquest Ajuntament sempre que la seva quantia no superi el 
10% dels recursos ordinaris, i en cap cas, superi la quantia de tres milions d’euros.

4. L’alineació de béns mobles de valor històric o artístic, el valor del qual no superi el 10% dels recursos 
ordinaris, i en cap cas, superi la quantia de tres milions d’euros i a més l’alienació d’aquells estigui previst en 
el Pressupost Municipal vigent. Queda exclosa d’aquesta delegació l’alienació de béns mobles de valor 
històric o artístic, l’alienació de la qual no estigui expressament prevista en el corresponent Pressupost.

5. L’aprovació dels expedients administratius de concessions de béns de domini públic, sempre que la seva 
quantia no superi el 10% del recursos ordinaris i en cap cas excedeixi de la quantia de sis milions d’euros; 
així com l’aprovació dels plecs de condicions que han de regir la corresponent concessió; l’expedient de 
contractació; l’acord d’adjudicació; i fixació de les fiances i els acords sobre interpretació, resolució, 
caducitat, modificació, novació i qualsevol altre acord en execució dels contractes de concessions als quals 
s’ha fet referència anteriorment.

6. La concessió, constitució, modificació o extinció dels drets d’ús i habitació sobre habitatges de propietat 
municipal , en la forma estipulada en els articles 523 i següents del Codi Civil.

7. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit o definitiu, que fos necessari per l’execució de les 
competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser 
delegat a favor de la Junta de Govern.

E) EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
1. La petició i acceptació de tot tipus de subvencions, atorgades a favor d’aquest Ajuntament, llevat 
d’aquells supòsits en els que la seva normativa específica expressament exigeix l’acceptació per part del 
Ple Municipal.

2. L’aprovació dels convenis de subvencions, que aquest Ajuntament atorgui en favor d’entitats públiques o 
privades o si s’escau, persona jurídica, llevat d’aquells supòsits en els que la seva competència 
correspongui al Ple municipal. Aquesta facultat comporta també la de pròrroga, reformulació o modificació. 

3. L’atorgament de subvencions de conformitat amb allò previst a les bases d’execució del pressupost 
municipal i en les respectives bases de convocatòria. Aquesta competència inclou l’aprovació de les 
justificacions corresponents, de conformitat amb el previst en les bases de les convocatòries respectives i 
en les esmentades Bases d’execució pressupostàries.

4. L’aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats o administracions públiques, en virtut del quals 
s’atorguin determinades subvencions o ajudes, a favor d’aquest Ajuntament, a excepció dels convenis de 
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col·laboració interadministratius, regulats en els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
la competència de la qual està atribuïda al Ple Municipal.

5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit o definitiu, que fos necessari per l’execució de les 
competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació vigent o futura a l’Alcaldia i pugui ser 
delegat a favor de la Junta de Govern.

F) EN MATÈRIA DE SERVEIS PÚBLICS
Es delega en la Junta de Govern Local la potestat d’aprovació de les instruccions, calendaris, directrius, etc. 
relatius als serveis públics municipals sempre que aquesta competència no estigui atribuïda expressament a 
l’Ajuntament Plenari.

G) DELEGACIONS GENÈRIQUES
Sens perjudici de les delegacions específiques establertes anteriorment, aquesta Alcaldia-Presidència, 
també delega en favor de la Junta de Govern les DELEGACIONS GENÈRIQUES següents:

1. La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com obligatoris, que s’interposin 
sobre actes o acords definitius adoptats per la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia.

2. La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l’exercici d’accions judicials de qualsevol 
naturalesa prevista en la legislació vigent, que s’interposin contra actes o acords adoptats per la Junta de 
Govern per delegació de l’Alcaldia.

3. La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en la Llei 30/1992, parcialment 
modificada per la Llei 4/1999, sobre actes o acords dictats per la Junta de Govern, per delegació de 
l’Alcaldia.

4. Els acords de revocació d’actes, en els supòsits previstos en l’article 105 de la Llei 30/1992, sobre actes o 
acords dictats per la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia, així com la rectificació d’errades de fet, 
aritmètics o mecanogràfics, previst en l’article 105.1 del mateix text legal.

5. I qualsevol altre acte administratiu, de tràmit o definitiu, que fos necessari per l’execució de les 
competències que en aquesta matèria s’atribueixi per la legislació vigent o futura a l’Alcaldia i estiguin 
relacionades amb les matèries delegades a favor de la Junta de Govern.

Segon. Els actes dictats en exercici de les atribucions, anteriorment assenyalades, s’entenen dictats per 
l’Alcaldia, d’acord amb el que disposa l’article 13.4 de la Llei 30/1992 i posen fi a la via administrativa, de 
conformitat amb el que disposen els articles 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 172.1. 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.

Tercer. En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, expressament s’ha de fer 
constar la data del Decret de delegació, de conformitat amb l’article 13.4 de la Llei 30/1992.

Quart. Les competències anteriorment assenyalades en cap cas podran ser delegades a favor de terceres 
persones i seran exercides personalment per l’òrgan delegat; tot això sens perjudici que aquest pugui, en 
qualsevol moment, sotmetre a la consideració i resolució de l’Alcaldia, amb caràcter excepcional i proposta 
raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades, així mateix, l’Alcaldia podrà en 
qualsevol moment procedir a la revocació, avocació o qualsevol altre figura afí de les competències 
delegades.
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Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Anuncis, en 
compliment del que disposa l’article 44 i concordants del Real Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.

Sisè. Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura, prèvia acceptació expressa o tàcita 
per part de l’autoritat delegada, i produirà efectes jurídics fins que l’Alcalde no el revoqui o no es produeixi el 
nomenament d’un nou Alcalde. 

Setè. Notificar aquest acord als/les regidors/res membres de la Junta de Govern Local, a la Secretaria, la 
Intervenció i la Tresoreria, a tots els grups municipals de l’Ajuntament i a totes les àrees administratives i 
organitzatives de l’Ajuntament als efectes legals oportuns. 

Vuitè. Donar compte al Ple, en la primera sessió que faci, pel seu coneixement i efectes.

Lleida, 14 de setembre de 2015
L’alcalde, Àngel Ros i Domingo

———
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