
Les competències de 
la Junta de govern local 

 
I. Per delegació de l'alcaldia 

1. L'aprovació de les certificacions d'obres i de serveis derivades de contractes 
subscrits amb la Corporació. 

2. Donar‐se  per  assabentada  de  les  cessions  de  crèdits  de  les  obligacions 
liquidades  i  reconegudes  per  qualsevol  òrgan  de  l'Ajuntament  a  favor  de 
tercers. 

3. La  disposició  de  despeses  conforme  a  allò  que  es  determina  a  les  bases 
d'execució del pressupost. 

4. L'aprovació dels convenis i protocols amb persones físiques o jurídiques de 
dret privat, tret de l'aprovació d'aquells que la legislació vigent atribueixi al 
ple de l'Ajuntament. 

5. La resolució dels expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial. 

6. L'aprovació  de  l'oferta  pública  d'ocupació  conforme  el  pressupost  i  la 
plantilla aprovats pel ple. 

7. L'aprovació de les bases de les proves per a la selecció de personal i per als 
concursos de provisió de llocs de treball. 

8. L'aprovació  inicial  dels  instruments  de  planejament  de  desenvolupament 
del planejament general. 

9. L'aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística. 

10. L'aprovació inicial i definitiva dels projectes d'urbanització. 



11. Les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  respecte  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 per cent 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 seves anualitats no superi ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni 
la quantia assenyalada. 

12. L'adjudicació  de  concessions  sobre  els  béns  de  l'Ajuntament,  quan  el  seu 
valor  no  superi  el  10  per  cent  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost  ni 
l'import de tres milions d'euros. 

13. L'adquisició  de  béns  immobles,  mobles  i  drets  subjectes  a  la  legislació 
patrimonial,  quan  el  seu  valor  no  superi  el  10  per  cent  dels  recursos 
ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros. 

14. L'alienació  del  patrimoni,  quan  el  seu  valor  no  superi  el  10  per  cent  dels 
recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros. 

15. L'atorgament  de  les  llicències  d'obres  majors,  de  les  llicències  de 
parcel·lació i d'agrupació de finques, i de les llicències urbanístiques per a la 
constitució  i  modificació  d'un  règim  de  propietat  horitzontal  simple  o 
complexa. 

16. L'aprovació prèvia dels projectes d'actuacions específiques d'interès públic 
en sòl no urbanitzable i dels projectes de noves activitats i construccions en 
sòl no urbanitzable. 

17. La concessió de llicències ambientals. 

18. La concessió de llicències d'espectacles i activitats recreatives, llevat de les 
referides als circs i atraccions de fira. 

19. L'aprovació  dels  projectes  d'obres  i  serveis  quan  la  competència  per  a  la 
seva contractació o concessió correspongui a l'alcaldia. 

  



II. Per delegació del ple: 

1. L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació 
en matèries de competència plenària que hagin estat delegades en la junta 
de govern local. 

2. La declaració de  lesivitat dels acords dictats per  l'alcalde o per  la  junta de 
govern local. 

3. La  concertació  de  les  operacions  de  tresoreria  quan  l'import  acumulat  de 
les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents 
liquidats en l'exercici anterior. 

4. Les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  respecte  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  superi  el  10  per  cent  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,  i  els 
plurianuals  de  menor  durada  sempre  que  l'import  acumulat  de  totes  les 
seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris 
del  pressupost  del  primer  exercici,  i  la  quantia  assenyalada.  En  tot  cas, 
queden excloses de la delegació les concessions de serveis per més de cinc 
anys, sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris 
del pressupost. 

5. Les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  respecte  als  contractes  de 
concessió  d'obres  públiques  i  de  col·laboració  entre  el  sector  públic  i  el 
sector privat, de qualsevol quantia i durada. 

6. L'adjudicació  de  concessions  sobre  els  béns de  la Corporació,  quan  el  seu 
valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost  i, en tot 
cas,  l'import  de  tres  milions  d'euros.  No  obstant,  queden  excloses  de  la 
delegació les concessions de béns per més de cinc anys, sempre que la seva 
quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost. 

7. L'adquisició  de  béns  immobles,  mobles  i  drets  subjectes  a  la  legislació 
patrimonial, quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris 
del pressupost i, en tot cas, l'import de tres milions d'euros. 



8. L'alienació  del  patrimoni,  quan  el  seu  valor  superi  el  10  per  cent  dels 
recursos  ordinaris  del  pressupost  i,  en  tot  cas,  l'import  de  tres  milions 
d'euros. No obstant, restarà exclosa de la delegació l'alienació de patrimoni, 
quan  el  valor  del  bé  excedeixi  del  20%  dels  recursos  ordinaris  del 
pressupost. 

9. L'alienació dels béns declarats de valor històric o artístic, sempre que el seu 
valor no superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost. 

10. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis en tots aquells supòsits en què 
s'hagin delegat a la junta de govern local les competències com a òrgan de 
contractació. 

11. La renúncia a herències,  llegats o donacions si  la seva quantia no excedeix 
del 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 

12. Les  resolucions  sobre  autoritzacions  o  denegacions  de  compatibilitat  del 
personal al servei de la Corporació. 

13. La  sol·licitud  i  acceptació de  subvencions,  cas que  la normativa prevegi  la 
sol·licitud o acceptació obligatòriament per l'Ajuntament en ple. 

14. L'aprovació  de  convenis  i  protocols  amb  altres  ens  locals  o  amb  altres 
administracions públiques, llevat del supòsit de transferència de funcions o 
d'activitats a altres administracions públiques per mitjà del conveni. 

15. La  imposició  de  les  sancions  establertes  per  la  comissió  d'infraccions  de 
caràcter  greu  i molt  greu  tipificades  per  la  Llei  10/1999,  del  30 de  juliol, 
sobre  la  tinença de gossos  considerats potencialment perillosos. L'exercici 
de la potestat sancionadora per la comissió d'infraccions de caràcter greu i 
molt  greu  tipificades  per  la  Llei  de  l'Estat  50/1999,  del  23  de  desembre, 
sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, i el 
Reial decret 287/2002, del 22 de març, que la desenvolupa. 

16. Les competències del Ple atribuïdes a la Junta de Govern Local en les bases 
d'execució del Pressupost, s'entenen delegades en aquest darrer òrgan. 


