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José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
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CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 10 de febrer de 2020, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat dels membres
presents amb vint-i-sis vots a favor el següent acord:
"Primer.- Atès que constituït el nou Ajuntament, i amb la finalitat de dotar d'una
major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, i en ús de les
facultats que l'art.23.2 b) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local - en
endavant LBRL - confereix a aquesta Ajuntament, va considerar necessari procedir
a l'establiment del règim de delegació de competències a favor de la Junta de
Govern Local respecte de les matèries de competència plenària.
En aquest sentit el Ple de la Corporació municipal en sessió celebrada el dia 9 de
juliol de 2019 va procedir a aprovar a favor de la Junta de Govern Local la delegació
de competències plenàries.
Segon.- Atès que aquesta Alcaldia considera necessari proposar la modificació de la
delegació de competències acordada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada
el dia 9 de juliol de 2019.

FONAMENTS JURIDICS
Primer.- Atès que l'art.22.2 de la LBRL i l'art.52.2 del Decret 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en endavant TRLMRLC - preveuen les matèries de competència plenària, i alhora
l'apartat 4 de l'art.22.2 de la LBRL i l'apartat 4 de l'art.52 del TRLMRLC preveuen les
matèries que poden ser objecte de delegació a la Junta de Govern Local.
Segon.- Atès que l'art.23.2 preveu i atorgue als diferents Ajuntaments la possibilitat
de delegar en la Junta de Govern Local matèries delegables de la competència
plenària.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, i en ús de les atribucions que em
confereix la normativa vigent, proposo al Ple de la Corporació municipal l'adopció
dels següents,

Primer.- MODIFICAR la delegació de competències a favor de la Junta de Govern
Local acordada en sessió plenària de data 9 de juliol de 2019, sent les matèries
objecte de delegació les que a continuació es relacionen :
1.- En matèria de contractació i patrimoni
a) Aprovar la interpretació dels contractes.
b) Aprovar les recepcions, liquidacions i devolucions de les garanties dels contractes
c) Resolució d'incidències en l'execució del contracte i en el termini de garantia.
d) La revocació i resolució de les concessions sobre bens de domini públic
f) l'exercici de la prerrogativa per a la recuperació d'ofici dels bens de domini públic i
els bens patrimonials, sempre que en aquests darrers no ha transcorregut més d'un
any des de la seva ocupació.
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g) Aprovació dels expedients de cessió onerosa de bens immobles patrimonials
municipals
l) l'aprovació, rectificació i comprovació de l'inventari municipal
2.- En matèria de població
a) Aprovació anual de la revisió del padró municipal i resoldre les reclamacions que
s'interposin en relació amb aquesta.
3.- En matèria de personal
a) Autoritzar o denegar les sol·licituds sobre compatibilitats.
4.- En matèria de planificació, economia i hisenda.
a) Aprovació, modificació o supressió de preus públics
b) Aquelles competències que es deleguen pel Ple a la Junta de Govern Local per a
cada exercici pressupostari a traves de les bases d'execució del pressupost.
5.- En matèria processal
a) L'adopció d'acords sobre l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa
de la Corporació municipal en matèria de competència plenària.
b) L'exercici d'accions judicials i la defensa de la Corporació, en qualitat d'acusació
particular, respecte d'infraccions penals que afectin als ciutadans de Girona.
6.- En matèria de procediment administratiu comú i control de l'activitat municipal en
via administrativa
a) La declaració de lesivitat dels actes de la Corporació municipal.
b) L'inici, proposta de resolució i resolució dels procediments de revisió d'ofici dels
actes nuls de ple dret
c) La resolució en via administrativa, de les accions, reclamacions o recursos de
qualsevol naturalesa, que s'interposin contra els acords dictats per la Junta de
Govern Local en ús de les atribucions delegades en virtut d'aquest acord.
7.- En matèria sancionadora
a) La imposició de les sancions per faltes greus i molt greus que preveu l'Ordenança
municipal de protecció, control i tinença d'animals.
b) La resolució dels expedients sancionadors en el cas d'infraccions urbanístiques
molt greus de conformitat amb l'art.222 del TRLUC.
Segon.- Les competències delegades s'exerciran 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 tot cas, en el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut
d'aquesta delegació, es tindrà que fer constar de forma expressa aquesta
circumstància, mitjançant la inclusió, en la seva part expositiva, del següent text :
" L'adopció d'aquest acord es competència d'aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària
celebrada el dia XXXX, que fou publicada en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona de data XXXX".
Eles acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament
com a titular de la competència originària, òrgan al que es tindrà que 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 i regidores en la part que fa
esment a les competències exercides per delegació, sens perjudici de donar compte
al ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia
de la Corporació municipal.
Tercer.- Aquestes delegacions tindran eficàcia des de el dia següent a l'adopció del
present acord, encara que no s'hagi produït la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, i seran de caràcter definitiu, sens perjudici de la possibilitat
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d'avocació pel Ple de la Corporació municipal.
Quart- COMUNICAR el present acord als Caps d'Àrea municipals, als portaveus
dels diferents grups municipals i als Presidents/tes delegats de les Comissions
Informatives, pel seu coneixement i efectes, fent constar, que de conformitat amb
l'establert a l'art.123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals,
amb caràcter previ a l'adopció dels corresponents acords per la Junta de Govern
Local en sessió que serà pública durant la deliberació i votació dels acords vinculats
a aquestes delegacions, hauran de ser dictaminats per les Comissions Informatives
corresponents, excepte que hagin estat declarats d'urgència, en quin cas es donarà
compte posteriorment d'aquests en la Comissió Informativa corresponent.
Cinquè.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en
el taulell d'anuncis de la Casa Consistorial de conformitat amb el disposat a l'art.44.2
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, i DIFONDRE el
contingut d'aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, en la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposen els arts.5 i ss de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala informació i Bon Govern i
8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés ala
informació i Bon Govern de Catalunya."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 11 de febrer de 2020
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