3. PROPOSTA RELATIVA AL RÈGIM DE DELEGACIONS DEL PLE A FAVOR DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 26 de maig, i constituït el nou
Ajuntament, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació
municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que confereix a
l'Ajuntament l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en la nova redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, en
concordança amb l’article 52 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 els
articles 39 al 42 del ROM, procedir a l’establiment d’un règim de delegacions de
matèries, la competència de les quals ostenta el Ple en virtut de la Llei, en favor de la
Junta de Govern Local.
Atès que en conformitat amb la legislació a que abans s’ha fet referència, el Ple de
l'Ajuntament pot delegar l’exercici de les seves atribucions a favor de la Junta de
Govern Local o de l’Alcalde, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos
per l’article 23.2.b) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva
redacció actual, 52.4 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, 40.2 del ROM i 13 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del procediment administratiu comú, en els quals es regulen les competències
plenàries que tenen caràcter indelegable.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents
ES PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:
PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que a
continuació es relacionen:
EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ, ECONOMIA I HISENDA
1. Aquelles competències que es deleguin pel Ple en la Junta de Govern Local per a
cada exercici, a través de les Bases d’Execució del Pressupost.
2. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
3. Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la convocatòria
estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent.
EN MATÈRIA PROCESSAL
1. Acordar la declaració de lesivitat dels actes administratius dictats per l’Alcalde,
directament o a través dels Regidors que ostentin delegacions, i per la Junta de
Govern Local.
2. Acordar la compareixença de la Corporació en tot tipus de processos judicials que,
afectant directament o indirectament a aquest Ajuntament, es segueixin per o contra
altres Administracions o particulars.

3. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en
matèria de competència plenària.
4. L’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació, en qualitat d’acusador
particular respecte d’infraccions penals que afectin als ciutadans de Sant Pol de Mar.
5. Atorgar la representació de l’Ajuntament per l’exercici de tot tipus d’accions
administratives i judicials.
EN MATÈRIA SANCIONADORA
1. L’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple per a la imposició de
sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma.
EN MATÈRIA D’ASSUMPTES GENERALS
1. Proposar al Departament de Treball, Industria i Comerç de la Generalitat de
Catalunya les dues festes locals anuals.
SEGON.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local
d’acord amb el que disposen els articles 39 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, 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 4 de juliol de 2019."
Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament,
com a titular de la competència originària, el qual s’haurà de mantenir informat de
l’exercici de la delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes de la
Junta de Govern Local a tots els Regidors de la Corporació, i seran immediatament
executius i presumptament legítims.
TERCER.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte 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’advocació pel Ple.
QUART.- Substituir l’obligació de l'Alcalde, prevista a l’article 42 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, de donar compte succinta a la Corporació, en
cada sessió ordinària, de les resolucions dictades per l'Alcaldia, pel reconeixement del
dret de tots els Regidors de l'Ajuntament, de poder consultar directament i

personalment els llibres de resolucions custodiats en la Secretaria General de la
Corporació.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província en compliment
amb la legislació vigent.
Sant Pol de Mar, 26 de juny de 2019
L’alcalde,
Albert Zanca Brossa

