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D. de Secretaria
Delegació d'atribucions del Ple a la Junta de Govern Local
Cartipàs de la corporació local

ANUNCI

Anunci de l’Ajuntament de Badalona de publicació íntegra de l’acord aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de 26 de gener de 2021, de delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern
Local.
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Expedient:
UO Responsable:
Assumpte:
Procediment:

Atès que en conformitat amb la legislació a que abans s'ha fet referencia, el Ple de l'Ajuntament pot
delegar l'exercici de les seves competències a favor de la Junta de Govern Local, sempre i quan no
es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 23.2.b) de la Llei Reguladora de les Bases del Regim
Local, 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Regim Local de Catalunya, en els quals es regulen les competències plenàries que
tenen caràcter indelegable.
En conseqüència, i d'acord amb l'article 172 del Reglament d'organització i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha cap tipus d'obstacle legal ni
reglamentari per tal que l'Ajuntament Ple adopti l'acord següent
En conseqüència, i d'acord amb l'article 172 del Reglament d'organització i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, no hi ha cap tipus d'obstacle legal ni
reglamentari per elevar aquest acord a l’òrgan competent, previ dictamen de la Comissió Informativa:
PRIMER. Delegar en la Junta de Govern Local, les següents competències plenàries:
1. L'exercici de les atribucions que l'article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple per a la imposició de sancions per la comissió de
faltes tipificades com a molt greus en aquesta norma.
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Amb l’objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, en us
de les facultats que confereix a l'Ajuntament l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Regim Local, en concordança amb l'article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, considera
necessari procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de matèries la competència de les quals
ostenta el Ple en virtut de la Llei, en favor de la Junta de Govern Local.

Aquestes propostes hauran de ser tractades en sessió pública de la Junta de Govern Local de
conformitat a la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de data 26 de setembre.
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Fonaments Jurídics

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. En data 12 de maig de 2020, es va dur a terme la sessió extraordinària i urgent del Ple de
l’Ajuntament de Badalona, en què va ser escollit alcalde de Badalona el senyor Xavier García Albiol el
qual va prendre possessió del seu càrrec en la mateixa sessió.
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Antecedents
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SEGON. Les atribucions delegades pel Ple a la Junta de Govern Local no podran ser objecte d'una
altra delegació. A les resolucions dictades per la Junta de Govern Local, en ús de la delegació del Ple
de l'Ajuntament, es farà constar aquestes circumstàncies i es consideraran dictades per l'òrgan
delegant.
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Remedios Hijano Cruzado, secretària accidental (Resolució 20/06/19) 28/01/2021
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TERCER. Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província.
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