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DECRET DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA, PEL QUAL S'ACORDA LA 
DELEGACIÓ DE DIVERSES COMPETÈNCIES EN LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 

Il·lm. Sr. Miquel Pueyo París 
Paer en Cap de l'Excm. Ajuntament de Lleida 

Lleida, 28 de juny de 2019 

VIST que el Ple de l'Ajuntament, en sessió del 15 de juny de 2019, de 
conformitat amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, em va elegir l'alcalde-president d'aquest Ajuntament i, 
prèvia acceptació i jurament del càrrec en la fórmula legalment establerta, en 
vaig 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 d'avui he nomenat els 
membres de ple Dret de la Junta de Govern local. 

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 l QUE A CONTINUACIÓ ES RELACIONEN, LES 
QUALS SÓN: 


















