3. DELEGAR A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL amb el quòrum de majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació establert en l’article 57 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local a Catalunya, les matèries competència del Ple municipal
que d’acord amb l’article 22.4 són delegables a la Junta de Govern Local i que es
transcriuen a continuació:
1. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la
Corporació en matèries de competència plenària.
2. La declaració de lesivitat dels actes de l'ajuntament.

https://bop.diba.cat

B

3. Els 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 la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter
plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre anys, sempre que
l'import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i la
quantia assenyalada.
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2. ACORDAR que en el cas de que el dia assenyalat per a la celebració ordinària de la
Junta de Govern Local fos inhàbil o quan concorrin causes motivades d’interès
públic, aquesta sessió es celebrarà quan ho acordi l’Alcaldia mitjançant Decret,
sempre dins del mateix mes.
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ACORDAR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es celebrin AMB
CARÀCTER QUINZENAL ELS DILLUNS A LES 18.30 HORES sense perjudici de la
convocatòria de sessions extraordinàries quan així ho estableixi la Presidència.

Data 16-7-2019

1.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De conformitat amb el que disposa l’article 53 en relació a l’article 44 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, es fa públic que per acord del Ple de
l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 1 de juliol de 2019, s’han adoptat els
acords següents:
“

A

ANUNCI
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4. Els actes dictats en exercici de les atribucions anteriorment assenyalades,
S’ENTENEN DICTATS PEL PLE MUNICIPAL, d’acord amb el que disposa l’art. 9 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, per la qual es regula el Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els mateixos
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 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a
Catalunya.
5. En totes les resolucions que es dictin de les competències delegades, expressament
s’ha DE FER CONSTAR EL NÚMERO I DATA DE L’ACORD DEL PLE de delegació de
competències, de conformitat amb l’art. 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, per la
qual es regula el Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
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6. Les competències anteriorment assenyalades EN CAP CAS PODRAN SER
DELEGADES a favor de terceres persones i seran exercides directament per l’òrgan
delegat; tot això sens perjudici que aquest pugui, en qualsevol moment, sotmetre a
la consideració i resolució del Ple, amb caràcter excepcional i proposta raonada,
qualsevol assumpte atribuït a les competències delegades.
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6. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els
Pressupostos.

Data 16-7-2019

5. L'adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i
l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial així com l'alienació del patrimoni quan no estiguin
atribuïdes a l'alcalde, i les adjudicacions dels béns declarats de valor
històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4. La celebració de contractes privats, l’adjudicació de concessions sobre
els béns d'aquestes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la
legislació patrimonial quan el seu valor superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost i l'import de tres milions d'euros, així
com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el percentatge i la
quantia indicats.
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9. NOTIFICAR aquest acord a l’Alcaldia, a la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria, a
tots els/les regidors/es de l’Ajuntament i a tots els seus departaments als efectes
legals oportuns.”
Premià de Dalt, 8 de juliol de 2019.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 16-7-2019

Josep Triadó i Bergés
L’Alcalde
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8. PUBLICAR el present acord en el BOPB i en el tauler d’anuncis, en compliment del
que disposa l’art. 44 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals.
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7. Aquest acord ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva aprovació per part del
Ple Municipal, i sens perjudici de l’acceptació de les competències delegades per
part de la Junta de Govern Local, i TINDRÀ PLENS EFECTES JURÍDICS des de la seva
aprovació, fins que el Ple municipal adopti l’acord d’avocar o revocar les
competències delegades, en qualsevol moment, i seguint els mateixos tràmits i
requisits que per l’adopció de l’acord de delegació.

f26ab279-03c7-4074-a9b3-e33ab30b03a1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

