AJUNTAMENT DE BERGA

DECRET
PRP2019/590

PROCEDIMENT
Designació de membres i constitució de la Junta de Govern Local i delegació de
competències de l'Alcaldia
MONTSERRAT VENTURÓS VILLALBA, Alcaldessa de l’Ajuntament de Berga, a la vista de
l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre nomenament de membres integrants de la
Junta de Govern Local, dicto la resolució següent que es fonamenta en els antecedents i
fonaments legals que a continuació s’exposen:
Antecedents de fet:
1. Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret
209/2019, d’1 d’abril, i constituïda la nova Corporació municipal en data 15 de juny
de 2019, és necessari adoptar les mesures organitzatives necessàries per al
funcionament normal de l’administració.
2. La Junta de Govern Local és un òrgan d’existència necessària en els municipis amb
una població de dret superior als 5.000 habitants i en tots aquells que siguin capital
de comarca, sigui quin sigui el seu nombre d’habitants. En conseqüència, correspon
designar els membres que han d’integrar la Junta de Govern Local.
Fonaments de dret:
I.

Art. 20.1.a) de la llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases i de Règim Local.

II.

Art. 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que determina que la Junta de
Govern Local és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al
terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'Alcalde, el
qual n'ha de donar compte al Ple.

III.

Arts. 73 a 75 del Reglament d’Organització Municipal de l’Ajuntament de Berga.

Motivació:
1. Atès que aquesta alcaldia considera convenient procedir a l'establiment d'un règim
de delegacions de competències de caràcter general a favor de la junta de govern
local, per tal de dotar d'una major eficàcia a l'actuació municipal, en ús de les
facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l'article 53.3 i 54 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 amb l'article 22.1.1.3, 73 a 75 del ROM de
l’Ajuntament de Berga.
2. De conformitat amb l'esmentada legislació, aquesta alcaldia pot delegar l'exercici de
les seves atribucions en la junta de govern local, sempre que es tracti de matèries
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que no es troben dins dels supòsits previstos per l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per l'article 53.3 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 per l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic, en els quals es regulen les competències de l'alcaldia que
no són susceptibles de delegació i el seu règim jurídic.
DISPOSICIÓ
L’Alcaldessa RESOL,
Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de caràcter
resolutori, que quedarà integrada pels membres següents:
Presidenta:

Montserrat Venturós Villalba

Vocals:

Roser RIFÀ JANÉ
Roser VALVERDE LOJO
Ivan SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Eloi ESCÚTIA FORS
Isaac SANTIAGO VILARDAGA
Marià MIRÓ MANUBENS

Segon. A requeriment de la seva presidenta hi podran assistir amb veu i sense vot els/les
regidors/es amb responsabilitats polítiques en l’àrea temàtica corresponent, així com la
resta de personal al servei de la Corporació.
Tercer. La Junta de Govern Local tindrà lloc amb la periodicitat que aprovi el Ple de la
Corporació.
Quart. La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d’assistència a l’Alcaldia
en l’exercici de les seves competències. A més, per delegació d’aquesta Alcaldia la Junta
de Govern Local exercirà les competències següents:
a.- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no atribuïts legalment i expressament al ple, els instruments de gestió urbanística i
els projectes d’urbanització.
b.- L’aprovació de projectes i obres i serveis i actuacions d’interès social, quan sigui competent
per a la seva contractació o execució que estiguin previstos al pressupost.
c.-

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 valor estimat no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, 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.
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d.- Competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre
els béns de la corporació 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, no
superi el 10 per cent 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.
e.- Aprovació dels convenis interadministratius, així com els que es prevegi concloure amb
entitats i particulars, la quantia dels quals no superi els 18.000.-€ i la seva durada sigui
superior a 1 any i inferior als 4 anys, sempre que no atribueixin potestats o deleguin serveis
en d’altres persones o entitats.
f.-

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 10 dies de la seva emissió aquesta no és
signada.

g.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple,
les bases selectives per a l’accés a la funció pública i per a la provisió de llocs de treball.
h.- Les resolucions que s’integrin en els procediments disciplinaris en matèria d’empleats públics
per infraccions greus o molt greus, sempre que no comportin l’acomiadament o separació del
servei.
i.-

Aprovació del pla de vacances.

j.-

La distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques i
concessió d’ajuts econòmics al personal.

k.-

Exercici de les prerrogatives legals de què disposa l’Ajuntament respecte al seu patrimoni
excepte aquelles competències que corresponguin per Llei al Ple.

l.-

Resolucions sobre els procediments de les llicències urbanístiques.

m.- Aprovació de les ordres d’execució i les declaracions de ruïna, llevat dels supòsits d’urgència,
en què la competència la manté l’Alcaldessa.
n.- Incoació i resolució sobre les diverses classes de procediments de protecció de la legalitat
urbanístic, els corresponents procediments sancionadors en matèria urbanística i sancions
lleus i greus.
o.- Resolucions sobre els procediments d’autoritzacions, referents a activitats, així com la
imposició de mesures correctores sobre aquestes i en el seu cas incoació dels corresponents
procediments sancionadors i sancions, tot això d’acord amb la legislació de medi ambient de
Catalunya i la resta de normativa aplicable.
p.- Les liquidacions tributàries per impost municipals, taxes, preus públics, contribucions
especials, quotes urbanístiques i tarifes. En el mateix sentit, la liquidació de qualsevol altre
tipus d’ingrés municipal. Aprovació dels padrons cobratoris.
q.- El retorn de les garanties dipositades per garantir la bona execució de les llicències i
autoritzacions d’obres. I igualment el retorn de les garanties dipositades a la tresoreria
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municipal en concepte de contactes administratius de tot tipus i privatius que s’hagin
formalitzat amb l’Ajuntament.
r.-

L’aprovació de les convocatòries de subvencions i la resolució d’aquestes; com també
l’atorgament de les subvencions, l’aprovació dels convenis per a fer aquest atorgament i
l’activitat de foment.

s.-

Reclamacions sobre responsabilitat patrimonial presumpta de l’Ajuntament, sempre que
d’acord amb el límit quantitatiu previst per l’alcaldia i estiguin previstes en el Pressupost
municipal .

t.-

L’aprovació de convenis, la matèria regulada pels quals afecti només les atribucions de
l’alcalde i no les del Ple que comportin el traspàs de competències i/o delegacions en altres
administracions, tot això d’acord amb la legislació de règim local.

u.- L’aprovació de plans d’actuació municipals.
v.-

La incoació i resolució dels procediments sancionadors per infraccions molt greus en matèria
de residus i en matèria de salut pública.

w.- L’Alcaldia es reserva la possibilitat d’advocar extra jeràrquicament per motius d’urgència, les
competències que delega en la Junta de Govern Local, que haurà de motivar en la resolució
del l’assumpte i ser notificada a l’interessat/da.

Cinquè. Les competències delegades s'hauran d'exercitar per la junta de govern local
d'acord amb el que preveuen els articles 159 i següents del ROM, i 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 es
farà constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text
següent:
“Tenint en compte que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta junta de govern
local en virtut de les delegacions efectuades per l'alcaldia mitjançant el decret .......... de
data ........, que va ser publicada al butlletí Oficial de la província de ......................”
Els acords que s'adoptin per delegació, que seran immediatament executius i
presumptament legítims, s'entendran dictats per aquesta alcaldia com a titular de la
competència originària, a la qual s'haurà de mantenir informada en tot moment de l'exercici
de la delegació.
Sisè. De conformitat amb el que disposa l'articles 161 i 162 del ROM de l’Ajuntament de
Berga, en concordança amb l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, aquestes delegacions tindran efecte des el dia següent a l'adopció d'aquesta
resolució, encara que no s'hagi produït la seva publicació en el butlletí oficial de la província,
i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta alcaldia.
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Setè. Comunicar aquesta resolució a tots els membres de la junta de govern local, als
portaveus dels grups polítics municipals i la dels responsables dels diferents serveis
municipals, per al seu coneixement i efectes.
Vuitè. Publicar aquesta resolució en el butlletí oficial de la província i la web de
l’Ajuntament, en compliment del que disposa l'article 162 del ROM de l’ajuntament de
Berga, en concordança amb l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i difondre-la, d'acord amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els
articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació i Bon Govern i 8 i següents de la Llei autonòmica 19/2014, de 29 de desembre,
de Transparència accés a la informació i bon govern.
Novè. Donar compte al ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui
per donar compliment al que preveu l'article 21 i següents del ROM de l’Ajuntament de
Berga, en concordança amb l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals.
Desè.- Peu de recursos.
“Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant
l’Alcaldia d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des
de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia següent
a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la
desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs
interposat. No obstant, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi
produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.”

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que l’Alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba dicta aquest acte, d’ordre i amb el seu vistiplau, a Berga, datat
i signat electrònicament.
L’Alcaldessa,
Montserrat Venturós Villalba

El secretari
Antoni Pérez i Zúñiga
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