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DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l’expedient

Expedient relatiu a delegació de competències en la Junta de Govern Local

Fets 

Atès que en data 15 de juliol de 2015 es va constituir el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
(CCAE) i es va procedir a l'elecció del president.

Atès  que  el  Reglament  Orgànic  Comarcal  estableix  la  Junta  de Govern local  com a òrgan
complementari de caràcter permanent del Consell Comarcal.

Atès  que  d'acord  amb  el  Reglament  Orgànic  Comarcal  correspon  a  la  Junta  de  Govern
l'assistència al President en l'exercici de les seves atribucions així com les atribucions que el
President, el Ple o un altre òrgan comarcal li deleguin amb els límits establerts per la legislació
aplicable.

Fonaments de Dret

• Article 21.3, 23.2b i 23.4  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Regim
Local

• Articles 53, 54 i  56 del  Decret Legislatiu  2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de regim local en Catalunya.

• Article 12.3 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.

• Articles 43, 44, 45, 52 i 53 del Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

• Article 82 del Reglament Orgànic Comarcal

RESOLUCIÓ

Per tant, aquesta Presidència 

HA RESOLT:

Primer .- Delegar  en favor  de la  Junta  de  Govern  local  les  següents  competències  que  la
legislació vigent m’atorga amb caràcter delegable:

1.- Les contractacions relatives als contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió
de serveis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan el seu
import  no superi  el  10% dels recursos ordinaris  del  pressupost  i,  en cap cas,  la  quantia de
6.000.000 €, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració 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.
Resten exclosos de la delegació anteriorment assenyalada els contractes menors, d’acord amb la
definició dels mateixos efectuada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Public, que es mantenen com a
competència de la Presidència.
2.-  L’aprovació  dels  projectes  d’obres  i  serveis  i  dels  contractes  als  quals  fa  referencia  la
delegació  de  l’apartat  anterior,  sempre  que  estiguin  previstos  en  el  pressupost  comarcal
corresponent,  aixi  com  l’aprovació  dels  plecs  de  condicions,  expedient  de  contractació,
aprovació  de  la  despesa,  determinació  del  sistema  de  selecció  del  contractista,  acord
d’adjudicació, determinació i devolució de les fiances i la resta de garanties exigides legalment,
interpretació dels contractes, la seva resolució, modificació i novació i, si escau, l’aprovació
dels projectes complementaris o reformats, l’aprovació dels preus contradictoris, l’adjudicació
de les obres complementaries i qualsevol altre acte en execució de tots els contractes, a la que es
fa referencia en l’apartat anterior.
3.- La resolució dels acords sobre els expedients de responsabilitat contractual en el cas de les
infraccions greus o molt greus, per incompliment del contractista, en qualsevol dels contractes o
concessions als quals s’ha fet referencia en l’apartat primer d’aquesta delegació.
En el cas de les infraccions lleus la competència es manté en la Presidència.
4.- L’aprovació única dels projectes de conservació, manteniment i reparació o instal·lacions
dels edificis comarcals als que fa referencia l’article 37.6 del ROAS, en aquells supòsits en els
que la seva contractació s’hagi delegat en favor de la Junta de Govern.
5.- L’adjudicació de concessions sobre els béns de l’entitat i l’adquisició de béns immobles i
drets subjectes a la legislació patrimonial  quan el seu valor no superi  el  10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni l’import de 3.000.000 EUR, aixi com l’alienació del patrimoni, quan
el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
6.-  La concessió,  constitució,  modificació o extinció de qualsevol  negoci  jurídic  anàleg als
contractes  de  naturalesa  privada  que  pugui  celebrar  l’administració  publica  sobre  bens
immobles, propietats incorporals i valors negociables, sempre que el seu valor no excedeixi del
10% dels recursos ordinaris i en cap cas, excedeixi de 3.000.000 euros.
Queda exclosa d’aquesta delegació la concertació d’operacions de crèdit  aixi com qualsevol
altre negoci assimilable la competència del qual estigui prevista com a no delegable per la seva
regulació especifica.
7.-  La  sol·licitud  i  acceptació  de  tot  tipus  de  subvencions,  aixi  com  tot  tipus  d’actes  de
tramitació administrativa referits a les mateixes, atorgades a favor d’aquest Consell Comarcal,
llevat  d’aquells  supòsits  en  els  que  la  seva  normativa  especifica  exigeixi  expressament
l’aprovació per part del Ple.
8.- L’aprovació dels convenis relatius a subvencions que el Consell Comarcal atorgui en favor
de persones físiques o jurídiques, privades o publiques, llevat d’aquells supòsits en els que la
seva competència correspongui al Ple.
9.- L’aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades o empreses en
virtut  dels quals s’atorguin ajudes econòmiques o de qualsevol naturalesa en favor d’aquest
Consell Comarcal pel patrocini de determinats serveis o activitats comarcals.
10.- L’aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats o administracions publiques, en
virtut  dels  quals  s’atorguin  determinades  subvencions  o  ajudes  a  favor  d’aquest  Consell
Comarcal, a excepció dels convenis de col·laboració interadministratius regulats en els articles
303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, la competència de la qual esta atribuïda al
Ple.
11.- La convocatòria i concessió de subvencions en concurrència competitiva, de conformitat



amb les bases especifiques reguladores de l’atorgament de subvencions.
12.- L’aprovació de tots els convenis de col·laboració i/o cooperació, tant públics com privats i
de qualsevol naturalesa, la qual competència correspongui a aquesta Presidència, en la quantia
màxima que anualment es fixi en les Bases d’Execució del Pressupost, i sempre que la durada
dels mateixos no sigui superior a un any.
13.-  L’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  o  cooperació  interadministratius,  la
competència dels quals correspongui a aquesta Presidència, excepte els convenis que suposin
transferència de funcions o d’activitats a altres administracions publiques, o aquells altres en els
quals la seva normativa reguladora expressament fixi que la competència per la seva aprovació
es de la Presidència i la mateixa no pugui ser delegada en favor de cap altre òrgan.
14.- La incoació, tramitació i proposta de dictamen per a l’aprovació i sol·licitud de programes,
cursos,  accions  formatives  i  estudis  la  competència  dels  quals  sigui  d’aquesta  Presidència
segons la normativa especifica i sempre que la seva durada sigui inferior a un any.
15.- La incoació, tramitació i proposta de dictamen per a l’acceptació de subvencions de plans
d’ocupació  i  diversos  programes,  incloent  les  subvencions  per  a  despeses  de  contractació
d’alumnes d’escoles taller i cases d’ofici, la competència de les quals sigui de la Presidència
segons la seva normativa especifica i sempre que la durada sigui inferior a un any.
16.- La incoació, tramitació i proposta de dictamen per l’acceptació del canvi d’especialitats de
cursos i accions aprovats, sempre que la competència sigui de la Presidència, segons la seva
normativa especifica.
17.-  L’adjudicació  d’ajuts  i  gratuïtats  relatives  a  les  competències  de  menjador  i  transport
escolar que s’exercitin per delegació, aixi com la modificació de les mateixes i qualsevol altre
qüestió  relacionada  amb la  seva  gestió,  inclosa  l’aprovació  de  la  normativa  reguladora  del
proces de sol·licitud.

Segon.- Les competències anteriorment assenyalades en cap cas podran ser delegades a favor de
terceres persones i seran exercides directament per l’òrgan delegat; tot aixo sens perjudici que
aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a la consideració i resolució de la Presidència,
amb caràcter excepcional i proposta raonada, qualsevol assumpte atribuït a les competències
delegades; així mateix, la Presidència podrà en qualsevol moment procedir a la revocació o
qualsevol altre figura afí de les competències delegades.

Tercer.- Publicar aquesta resolució en el BOPG, en compliment del que disposa l’article 44 del
Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals.

Quart.- Donar compte d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que se celebri, per al seu
coneixement i efectes.

Figueres, 24 de juliol de 2015

En dono fe
El president, La secretària accidental,

Ferran Roquer i Padrosa Francesca Falcó i Roig


