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Secretaria General
Serveis Adjunts
Exp. SEC 72/2019 OF.

DECRET
Atès que per decret de l’Alcaldia de data 27 de juny de 2019 l’alcalde va delegar
competències en la Junta de Govern Local.
Atès que a conseqüència de la Sentència número 654/2019, de data 2 de juliol de 2019,
dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, esdevé convenient dictar una nova
resolució que confirmi el contingut del decret esmentat en el paràgraf anterior.
L’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix
les competències de l’alcalde que poden ser delegades.
I l’article 131 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) preveu que l’alcalde pot delegar en
la Junta de Govern Local les competències delegables que ostenta.
Per tot l'exposat,

HE RESOLT:
PRIMER: Confirmar la voluntat expressada en el decret de l’Alcaldia data 27 de juny de
2019 i, en conseqüència, delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions:
- Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, de concessió d’obres, de concessió de serveis, els
contractes administratius especials i els contractes privats, quan el seu import excedeixi
els límits quantitatius atribuïts als/les regidors/es delegats/des i no superi el 10 per cent
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, 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.
- 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 superi els cent vint mil euros i
no excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres
milions d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi els cent vint
mil euros i no superi el percentatge ni la quantia indicats.
- Els encàrrecs, les encomanes de gestió i els convenis de cooperació i col·laboració quan
per raó del seu import sigui competent l’alcalde i la seva quantia excedeixi els límits
atribuïts als/les regidors/es delegats/des.
- Les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada
moment no superin el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior,
tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
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- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis l’import dels quals excedeixi els límits
quantitatius atribuïts als/les regidors/es delegats/des i l’alcalde sigui competent per a la
seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general, no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió
urbanística i dels projectes d’urbanització.
SEGON: Aquesta Alcaldia podrà avocar per a si mateixa el coneixement dels assumptes la
resolució dels quals correspongui, per delegació, a la Junta de Govern Local, en els
termes previstos en La legislació de procediment administratiu.
TERCER: La delegació de competències que s’estableix en la present resolució inclou la
potestat sancionadora i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin a tercers, inclosa la resolució dels recursos administratius.
QUART: Els acords que la Junta de Govern Local adopti en virtut de la delegació de
competències s’han de considerar dictats per l’òrgan delegant. Es farà constar les
paraules “per delegació” i s’indicarà la data de la resolució o acord de delegació i la de la
publicació en el diari o butlletí oficial.
CINQUÈ: L’efectivitat dels anteriors acords resta condicionada al que preveu el Reglament
orgànic municipal i la legislació aplicable.
SISÈ: Donar compte al Ple de la Corporació del contingut d'aquest Decret en la propera
sessió.

Ho mana i signa el Molt Il·lustre Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus, el dia que consta en la
diligència de registre.
L'Alcalde

El Secretari

Carles Pellicer Punyed

Jaume Renyer Alimbau

Aquest document és còpia autèntica del decret número 2019011502 de data 10 de juliol de
2019 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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