
 

 

JOAN CARLES NONELL I SENDRÓS, Llicenciat en Dret, Secretari de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, província de Barcelona. 
 
CERTIFICO:  

 
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 4 de juliol de 2019 
adoptà, entre d'altres els següents acords: 
 
Fets 
 
Creient necessari efectuar determinades delegacions, en ares a aconseguir un plus 
d'eficàcia, celeritat i eficiència, en els procediments sancionadors, tant en matèria 
d'infraccions urbanístiques com en matèria de tinença de gossos perillosos, així com 
pel que fa a la resolució dels procediments de restauració de la realitat física alterada i 
de l’ordre jurídic vulnerat per l’enderroc de les obres i/o suspensió d’usos no 
legalitzables i les declaracions d’estat ruïnós, matèries totes elles que requereixen 
poder actuar a través d'un òrgan que es reuneixi amb major regularitat, considerant-se 
convenient també que la JGL pugui resoldre els recursos de reposició que es 
s'interposin contra els acords que adopti en exercici de les competències delegades. 
 
Normativa 
 
Articles  22.4 de la Llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 52 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de maig, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal de Catalunya, 51 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, admeten la 
possibilitat de què el Ple de l'Ajuntament delegui determinades atribucions en favor de la 
Junta de Govern Local.  
 
El Secretari municipal en data 01.07.2019, ha emès informe al respecte.  
 
Vista la proposta d'acords formulada per l'alcaldia, en data 1 de juliol de 2019, el 

Ple de l’Ajuntament per deu vots a favor (PSC i JxC) i set abstencions (JxM, ERC 

i CUP), ACORDA: 

Primer. Delegar en favor de la Junta de Govern Local el Ple exercici de les següents 
atribucions: 
 
En matèria de CONTRACTACIÓ i PATRIMONI 
 
a) Les contractacions d'obres, subministraments, serveis, gestió de serveis públics, 
contractes especials i els privats l'import dels quals superi el 10% 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. 
 
b) L'adjudicació de les concessions sobre els béns municipals i l'adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, quan el seu valor superi el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost o l'import de tres milions d'euros, així com 
l'alienació de patrimoni quan el seu valor superi el percentatge i la quantia indicats. 
 
La delegació es refereix a totes les facultats de contractació. 



 

 

 
S'exceptuen les concessions de béns, de serveis i d'obra pública per més de cinc 
anys, quan la seva quantia superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, així 
com l'alienació de béns, quan la seva quantia superi l'indicat percentatge, casos en 
que la competència correspondrà al Ple. 
 
c) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan en virtut de les anteriors 
atribucions sia competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no 
estiguin previstos en el Pressupost. 
 
d) D'acord amb l'art. 274.3 TRLMC, aquest acord té la consideració d'acte general i, 
respecte del procediment negociat, es fixa la quantia màxima de la delegació en el 
límit normativament establert per a aquest procediment. 
 
e) Aprovar modificacions contractuals d'acord amb la LCSP, que no superin, per se o 
de forma acumulada, el 10% del preu del contracte.  
 
f) Aprovar modificacions contractuals consistents en revisió de preus dels contractes 
adjudicats pel Ple, d'acord amb els plecs de condicions del contracte. 
 
EN MATERIA D’ACCIONS JUDICIALS I ADMINISTRATIVES 
 
g) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 
matèria de competència del Ple. 
 
EN MATERIA DE DECLARACIO DE LESIVITAT 
 
h) La declaració de lesivitat dels actes administratius de l'Ajuntament.  
 
EN MATERIA DE PERSONAL 
 
i) Autoritzar o denegar la compatibilitat de tot el personal al servei de l'Ajuntament per 
a un segon lloc de treball o activitat del sector públic o privat. 
 
j) Acordar la superació dels límits retributius que estableix l'article 328 del reglament de 
Personal dels ens locals (214/90), que es refereix a supòsits de compatibilitat en segon 
lloc de treball. 
 
EN MATERIA DE REGISTRE D’INTERESSOS 
 
k) Autorització de consulta del Registre d'Interessos per membres de la Corporació i 
persones  que acreditin un interès legítim i directe. 
 
En matèria de MITJANS PER L’EXERCICI DE FUNCIONS PER PART DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIO 
 
l) Determinació dels mitjans materials necessaris i condicions d'utilització per a 
l'exercici de les seves funcions per part dels membres de la Corporació. 
 
 
 



 

 

En matèria de SANCIONS PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES 
 
ll) Imposició de les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades 
com a molt greus a l’article 213 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
En matèria de RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA I DE L’ORDRE 
JURÍDIC VULNERAT  
 
m) Resolució del procediment de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre 
jurídic vulnerat (art. 222 Decret Legislatiu 1/2010), quan aquesta s’ordeni en el mateix 
procediment sancionador instruït per la comissió d’infraccions molt greus. 
 
En matèria de RESOLUCIÓ DE RECURSOS 
 
n) Resolució dels recursos de reposició contra els acords adoptats per la Junta de 
Govern Local en ús d'aquestes delegacions. 
 
Segon. Delegar en favor de l’Alcaldia el Ple exercici de la resolució d’expedients 
sancionadors per infracció de la normativa de tinença de gossos potencialment 
perillosos, tipificades a l’art. 7.3 i 7.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Tercer. Delegar la Resolució dels recursos de reposició contra els acords i resolucions 
delegades en virtut dels acords anteriors.  
 
Quart. Aquest acord de delegació de competències, tindrà efecte des el dia hàbil 
següent al de la seva adopció, sens perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la província, d'acord amb el que disposa l'art. 51 del RD. 2568/1986, de 28 de 
novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Corporacions Locals. 
 
I, perquè així consti i produeixi els efectes que corresponguin a l’expedient que l’ha 
motivat, signo aquest certificat amb l’advertència a què es refereix l’article 206 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
d’ordre i amb el vist i plau de l’Alcalde. 
 
 
 
 

Vist i plau 
 
Joan Mercader Carbó 
Alcalde  
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