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Unitat Administrativa: Secretaria General 

Assumpte: Modificació de la delegació de competències en la junta de
govern local

DECRET D’ALCALDIA  

Sr. Miquel Pueyo París, paer en cap de l’Ajuntament de Lleida.

Antecedents de fet

1.  Per Decret de l’Alcaldia de data 28 de juny de 2019 es va resoldre delegar a la
junta de govern local les competències que la legislació vigent m’atorga amb el
caràcter de delegable.

Entre aquestes, es va delegar en el que aquí importa:

E) EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS:

..//..

2.- L'aprovació dels convenis de subvencions, que aquest Ajuntament atorgui  en
favor  d'entitats  públiques o privades o si  s'escau,  persona jurídica,  llevat  d'aquells
supòsits  en  els  que  la  seva  competència  correspongui  al  Ple  municipal.  Aquesta
facultat comporta també la de pròrroga, reformulació o modificació. 

..//..

2.  Vist que les bases d’execució del pressupost estableixen en el seu article 53, en
el que aquí importa que:

..//..

“Pel que respecta a les subvencions de concessió directa els òrgans competents per
aprovar les concessions, bases i convocatòries són els següents: 

a)  L’Alcalde per a les subvencions d’import fins a 30.000 € 
b)  La  Junta  de  Govern  Local  per  a  les  subvencions  que  superin  l’import  de

30.000€. 
c)  El Ple de la Corporació per a les subvencions plurianuals amb independència

de la seva quantia. 

L’aprovació  del  conveni  que  regula  la  subvenció  atorgada  es  podrà  sotmetre  a
l’aprovació del mateix òrgan que resolt l’atorgament”
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3.  Amb la finalitat de garantir el principi de seguretat jurídica, es proposa  modificar
l’esmentat decret de delegació de competències en favor de la junta de govern
per tal que sigui coherent amb les bases d’execució del pressupost de forma
que el punt 2 de la lletra E) abans transcrit quedi redactat de la següent forma:

E) EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS:

..//..

2.- L'aprovació dels convenis de subvencions, que aquest Ajuntament atorgui  en
favor d'entitats públiques o privades o si s'escau, persona jurídica, sempre que l’import
de la subvenció superi els 30.000 euros, de conformitat amb el previst a l’article 53 de
les bases d’execució  del  pressupost,  i  llevat  d'aquells  supòsits  en els  que la  seva
competència correspongui  al  Ple municipal.  Aquesta facultat  comporta també la de
pròrroga, reformulació o modificació. 

..//..

4.  VIST que l’article 21.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril; autoritza expressament a
l’Alcaldia-Presidència a delegar un bon nombre de les seves atribucions a favor
de la junta de govern local.

Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, l’article 53 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 els articles concordants del vigent Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, 

HE RESOLT: 

PRIMER.-  Modificar la delegació de competències a la Junta de Govern Local,  EN
ELS TERMES QUE ES TRANSCRIUEN LITERALMENT A CONTINUACIÓ:

El punt 2 de la lletra E) del Decret de l’Alcaldia de data 28 de juny de 2019 en el que
es va resoldre delegar a la junta de govern local les competències que la legislació
vigent m’atorga amb el caràcter de delegable, queda redactat de la següent forma:

E) EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS:

..//..

2.- L'aprovació dels convenis de subvencions, que aquest Ajuntament atorgui  en
favor d'entitats públiques o privades o si s'escau, persona jurídica, sempre que l’import
de la subvenció superi els 30.000 euros, de conformitat amb el previst a l’article 53 de
les bases d’execució  del  pressupost,  i  llevat  d'aquells  supòsits  en els  que la  seva
competència correspongui  al  Ple municipal.  Aquesta facultat  comporta també la de
pròrroga, reformulació o modificació. 
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..//..

SEGON.- Els actes dictats en exercici de les atribucions, anteriorment assenyalades,
s’entenen dictats per l’Alcaldia,  d'acord amb el  que disposa l'article  9 de la  Llei
40/2015, d’1 d’octubre, i posen fi a la via administrativa, de conformitat amb el que
disposen els articles 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 172.1. 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.

TERCER.- En totes  les  resolucions  que  es  dictin  de  les  competències  delegades,
expressament  s’ha de fer constar la data del Decret de delegació, de conformitat
amb l'article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

QUART.- La competència anteriorment assenyalada en cap cas podrà ser delegada
a favor de terceres persones i serà exercides personalment per l'òrgan delegat;  tot
això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració
i  resolució  de  l'Alcaldia,  amb  caràcter  excepcional  i  proposta  raonada,  qualsevol
assumpte  atribuït  a  les  competències  delegades,  així  mateix,  l'Alcaldia  podrà  en
qualsevol moment procedir a la revocació, avocació o qualsevol altre figura afí de les
competències delegades.

CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província  i en el Tauler
d'Anuncis, en compliment del que disposa l'article 44 i concordants del Real Decret
2568/86,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals.

SISÈ.- Aquest  Decret  entrarà en vigor  el  mateix  dia  de la  seva signatura,  prèvia
acceptació expressa o tàcita per part de l'autoritat delegada, i produirà efectes jurídics
fins que l'Alcalde no el revoqui o no es produeixi el nomenament d'un nou Alcalde. 

SETÈ.- Notificar  aquest  acord als/les regidors/res membres de la Junta de Govern
Local,  a la Secretaria,  la Intervenció i  la Tresoreria,  a tots els grups municipals  de
l'Ajuntament  i  a  totes les  àrees administratives  i  organitzatives  de l'Ajuntament  als
efectes legals oportuns. 

VUITÈ.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que faci, pel seu coneixement i
efectes.

Així  ho mana i  signo en la  data de la  signatura electrònica,  del  que la  Secretaria
General en dona fe.
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