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ANUNCI 
De l’Ajuntament de Sant Celoni 

 
Modificació de les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per la resolució 
d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015  
 
 
L’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 31 de maig de 2016, va dictar la següent 
resolució, en relació a la modificació de les atribucions delegades a la Junta de Govern 
Local per la resolució d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015:  
 
1. Modificar les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per resolució de data 15 
de juny de 2015, de forma que dita delegació resta de la següent forma, de conformitat amb 
els articles 21.3 i 22.2.b) de la Llei 7/1985, i 53.3 i 54.2.b) del Decret Legislatiu  2/2003: 
 
a) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de 
subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, contractes administratius 
especials i els contractes privats quan el seu import superi el que estableix la legislació de 
contractes del sector públic per als contractes menors en cada cas i no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost, ni, en qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros, 
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, 
sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat 
referits als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
Aquesta delegació exclou l’aprovació dels documents justificatius del compliment de 
les prestacions contractuals per part dels adjudicataris dels diferents contractes, com 
factures o certificacions, la qual correspon a l’Alcalde dins de l’àmbit de les seves 
competències. 
 
b) Les competències per a l’adjudicació de concessions sobre béns i l’adquisició de béns 
immobles i drets subjectes a legislació patrimonial, així com l’alienació del patrimoni llevat 
dels béns declarats de valor històric o artístic, tot això quan el seu valor sigui superior a 
50.000 € (IVA exclòs) i  no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost de la 
Corporació 
 
c) L’aprovació de projectes d’obres i de serveis quan l’Alcaldia sigui competent per a la seva 
contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost. 
 
d) L’aprovació dels convenis i protocols interadministratius, amb entitats públiques i 
privades, i persones particulars, sempre que no atribueixi facultats o deleguin serveis en 
d’altres persones físiques o jurídiques. 
 
2. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta 
delegació i no són susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan. En els acords adoptats 
per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta delegació, es farà constar aquesta 
circumstància.  
 
3. Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a 
titular de la competència originària i estaran dotats, per tant, d’executivitat i de presumpció 
de legitimitat. 
 
4. Comunicar aquesta resolució a les regidores i els regidors afectats i publicar-la al Butlletí 
oficial de la província i al butlletí d’informació municipal, en compliment del que disposa 
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l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
 
 
Sant Celoni, 27 de juliol de 2016 
 
L’alcalde                       
 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 
 
 


