
 

Carme López-Feliu i Font, secretària general de l’Ajuntament de Cubelles, 
 
CERTIFICO: 

Que, segons consta en la respectiva minuta, el Ple de l’Ajuntament, reunit en 
sessió extraordinària el 24 de juliol de 2019, aprova per  9 vots a favor ( 6 d’UC-11, 
2 d’ERC-AM i 1 de Cubelles En Comú Podem-ECG), 5 vots en contra (2 del PSC-CP, 
2 de Ciutadans i 1 de Junts per Cubelles) i 1 abstenció de la CUP-AMUNT el següent 
acord: 

“12.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
A fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta Alcaldia, 
en ús de les facultats que li confereix els articles 22. 2 i 4 en relació a l’article 
23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL), i 52.2 i 4, en relació a l´article 54.4 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d´abril, mitjançant el qual s´aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i altra legislació concordant, considera necessari procedir a 
l’establiment d’un règim de delegacions de matèries, la competència de les quals 
ostenta el Ple en virtut de la llei, a favor de la Junta de Govern Local. 
 
D’acord amb la legislació a què abans s’ha fet referència, el Ple de l’Ajuntament 
pot delegar a favor de la Junta de Govern Local l’exercici de les seves atribucions, 
amb els límits previstos en art. 22.4 de la LRBRL i 52.4 del Decret Legislatiu 
2/2003. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local les competències plenàries 
que a continuació es relacionen: 
 

1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació 
en matèries de competència plenària. 

2. Declarar la lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 

3. 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 llevat 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 disposa la Llei reguladora de les hisendes locals. 

4. Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió 
d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes 



 

administratius especials, quan el seu import superi el 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de sis 
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada 
sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que 
l’import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, 
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici o la quantia 
assenyalada. 

5. La competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de 
concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i 
drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de 
licitació, en els termes que defineix l’article 100.1 de la Llei 9/2017 superi el 
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i l’import de tres milions 
d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el 
percentatge i la quantia indicats. 

6. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la 
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. 

 
Segon.- Les competències delegades hauran de ser exercides per la Junta de 
Govern Local, en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent 
susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan. 
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en virtut d’aquesta 
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la 
part expositiva, del text següent: 

 
“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de 
Govern Local en virtut de les delegacions acordades per aquest 
Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc el dia  …..” 

 
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats pel Ple de l’Ajuntament, 
com a titular de la competència originària, al qual s’haurà de mantenir informat de 
l’exercici de  la delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes a tots 
els regidors/regidores de la corporació, i seran immediatament executius i 
presumptament legítims. 
 
Tercer.- Un cop adoptats els corresponents acords per la Junta de Govern Local, 
s’haurà de donar compte d’aquests a la comissió informativa, amb l’objecte de 
donar compliment al que disposa als articles 123 i 126 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, aprovat 
mitjançant Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) 
 
Quart.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 51.2) del 
ROF tindran efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sense 
perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província, i tindran caràcter 
indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació pel Ple. 
 



 

Cinquè.- Comunicar aquest acord als caps de serveis i departaments, als regidors 
i regidores delegats/des i al/a president/a de la comissió informativa, pel seu 
coneixement i efectes,  
 
Sisè.- Publicar aquest acord en el Butlletí oficial de la província, a l’eTauler i al 
Portal de Transparència de la corporació.” 
 
I, perquè així consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau de 

l’alcaldessa, amb la previsió que determina l’article 206 del Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  

   
Cubelles, a data de la signatura electrònica 
 

 Vist i plau 
        L’alcaldessa presidenta 
 


