Competències delegades per l’Alcalde
La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’Alcaldia en l’exercici
de les seves competències.
Per delegació d’aquesta Alcaldia la Junta de Govern Local exercirà les competències següents:
1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel ple.
2. L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no expressament atribuïdes al ple.
3. L’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
4. L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, així com d’altre índole i altres
actuacions d’interès social, quan sigui competent per a la seva contractació o
execució o gestió i que estiguin previstos al pressupost.
5. Competències com a òrgan de contractació respecte de contractes l’import dels
quals superi l’establert a la legislació de contractes del sector públic per a la
contractació simplificada amb caràcter abreujat en cada cas i no superin el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions
d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre que l'import acumulat de totes
les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris
del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Aquesta delegació abastarà l’exercici de totes les competències derivades de
l’esmentada delegació principal, inclosa la competència per a la disposició i
autorització de la despesa.
6. Aprovació de tota classe de convenis, la competència per a l’aprovació dels quals
no estigui atribuïda al Ple.
7. L’aprovació de contractes privats de qualsevol classe i l’adjudicació de concessions
sobre els béns municipals i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la
legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni,
quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
8. Resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els actes dictats en
exercici de les competències delegades.
9. Resoldre aquells assumptes que, per raó de la competència delegada de l’alcalde,
corresponguin a un/a regidor/a delegat/a, si l’acord que es proposa adoptar és
divergent de l’informe que consta a l’expedient, i també quan el regidor o regidora
delegats es neguen a signar la proposta corresponent o, si transcorreguts 45 dies
de la seva emissió aquesta no és signada”.
.

(Resolució núm. 7769, de 21 de juny de 2019)

Competències delegades pel Ple

Delegar a la Junta de Govern Local les competències plenàries que es relacionen a
continuació:
1.

La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament. (art. 22.2.k LRBRL)

2.

La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals,
en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del
pressupost - excepte de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import
acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels
ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el
que diu la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. (art. 22.2.m LRBRL)

3.

(Suprimit per acord de Ple de 26-09-2019)

4.

La competència per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis que no
estiguin encara previstos en els pressupostos (Art. 22.2.ñ) LRBRL)

5.

(Suprimit per acord de Ple de 26-09-2019)

6.

La declaració d’especial interès o utilitat municipal prevista a l'article 103.2.a)
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

7.

La declaració de compatibilitat o incompatibilitat del personal municipal (arts. 9 i
14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre)

8.

La Imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molt greus
derivades de la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. (Art. 13
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos)

9.

L’aprovació de l’establiment i modificació dels preus públics, excepte la
modificació anual del preu públic “Manresa Salut i Esport”, que serà
competència del Ple de la corporació. (Art. 22,2,e) LRBRL).

10.

Resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els actes dictats en
exercici de les competències delegades

(Acord de Ple d’1 de juliol de 2019, modificat per acord de 26 de setembre de 2019)

