
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 34/2019, REFERENT A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
A LA JUNTA PER PART DE L’ALCALDIA 

Un  cop  celebrades  les  Eleccions  el  passat  dia  26  de  maig  de  2019,  i  constituït  el  nou 
Ajuntament,  es  fa  necessari  procedir  a  l'establiment  de la  nova  organització  municipal,  en 
particular, a la constitució de la Junta de Govern, en exercici de la potestat d'autoorganització 
que li confereix l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, en la seva redacció actual.

Atès que de conformitat amb el que disposen els articles  21 i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2  
d'abril,  reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  en  la  seva  redacció  actual,  amb  les 
modificacions  introduïdes  per  la  Llei,  57/2003,  de  16  de  desembre  de  mesures  per  a  la  
modernització del govern local i altra legislació concordant, i als articles 53 i 56 del D.L. 2/2003,  
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
l’Alcalde pot delegar a Junta de Govern el exercici d’algunes de les seves atribucions.

Per  tot  això,  aquesta  Alcaldia,  en  ús  de  les  atribucions  que  em  confereix  la  legislació 
esmentada,

DECRETO

Primer. -  La  Junta  de  Govern,  la  competència  bàsica  de  la  qual  és  donar  assistència  i 
assessorament  a  aquesta  Alcaldia  en  l'exercici  de  les  seves  atribucions,  ostentarà,  per 
delegació d’aquesta les competències que l’Alcalde tingui atribuïdes per la legislació bàsica de 
règim local, les seves normes desenvolupadores i la legislació sectorial corresponent, excepte 
les considerades com a indelegables, de conformitat amb  lo establert a l’article 21 i 23.2.b) de 
la Llei  7/1985, de 2 d'abril,  reguladora de les Bases del  Règim Local,  en la seva redacció 
actual, amb les modificacions introduïdes per la Llei, 57/2003, de 16 de desembre de mesures 
per a la modernització del govern local i altra legislació concordant, i als dels articles 53 i 56 del 
D.L. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

Segon.-  Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern en els termes i 
dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern, en virtut d’aquesta delegació, s’haurà 
de  fer  constar  aquesta  circumstància  mitjançant  la  inclusió,  en  la  part  expositiva,  del  text 
següent:

“Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern en  
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant  
Decret de data 9 de juliol de 2019.”

Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de 
la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació,  
i seran immediatament executius i presumptament legítims.
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Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que 
disposa l’article 44.2  del  Real  Decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  pel  qual  s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Quart.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui  
per donar compliment al que preveu l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

Guardiola de Berguedà, a 9 de juliol de 2019

L’Alcalde,                                                     
Josep Lara Tristante                                   
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