EDICTE

VISTA la Providència de l’Alcaldia, mitjançant la qual s’insta a la Secretaria General del Ple, per
tal que realitzi els actes administratius necessaris per a la redacció d’un dictamen referent a la
delegació de competències del Ple en la comissió de competències delegades del Ple.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple, de 30 de maig de 2019 (LH 17/2019)
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, en exercici de les facultats que li confereix l’article
124.4.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
ACORDA:
PRIMER.- DELEGAR en la COMISSIÓ DE COMPETENCIES DELEGADES DEL PLE, de
conformitat amb el que disposa l’article 123.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, les facultats resolutòries relatives a:
1. L’aprovació i la modificació de les ordenances i reglaments municipals, a excepció dels
reglaments orgànics i les ordenances fiscals.
2. La determinació de les formes de gestió dels serveis, així com l’acord de creació
d’organismes autònoms, d’entitats públiques empresarials i de societats mercantils per
a la gestió dels serveis de competència municipal i l’aprovació dels expedients de
municipalització.
3. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa jurídica del Ple en les
matèries de la seva competència.
4. El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres
administracions públiques.
SEGON.- ESTABLIR que les delegacions anteriors seran vigents des de la data del present
acord i comprenen la facultat de dictar els actes de tràmit qualificats i definitius en relació a
l’objecte de la delegació, la resolució dels incidents que es puguin produir en la tramitació dels
procediments, així com la resolució dels recursos administratius, a excepció de la revisió d’ofici
prevista a l’article 106 i la declaració de lesivitat de l’article 107 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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ATÈS que l’article 61 del Reglament Orgànic del Ple vigent (BOPB 12.01.2012) estableix que la
Comissió de competències delegades del Ple, serà la comissió que exerceixi les competències
resolutòries en relació a aquelles matèries que el Ple li hagi delegat.

Data 1-7-2019

VIST que l’article 123.3 en relació a l’article 122.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, contempla la possibilitat de delegar determinades competències del
Ple, en les comissions del ple.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals que van tenir lloc el passat 26 de maig de
2019, va tenir lloc el passat 15 de juny la sessió constitutiva de la corporació de conformitat
amb el que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim
electoral general.

B

ACORD RELATIU A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA COMISSIÓ DE
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE.

A

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària d’organització, del dia 21 de juny de 2019, va
adoptar l’acord que literalment diu:

SETÈ.- COMUNICAR aquest acord al gabinet de l’Alcaldia, als grups polítics municipals, a la
Gerència, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria, i
a totes les àrees de l'Ajuntament mitjançant la publicació en intranet, als efectes legals oportuns
i fer-ne difusió en la pàgina web municipal.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest acord als/a les regidors/es de la corporació, amb indicació dels
recursos procedents.”
El què es fa públic de conformitat amb el què determina l’article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’art.
9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

L’Hospitalet, a 26 de juny de 2019.
La secretària general del Ple, M. Teresa Redondo del Pozo
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SISÈ.- PUBLICAR en el portal de transparència municipal de conformitat amb el que determina
l’art. 8.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern de Catalunya.
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CINQUÈ.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el
que disposa l’art. 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i l’art. 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.

Data 1-7-2019

QUART.- Les competències abans assenyalades, en cap cas, podran ser delegades a favor
d’altres òrgans i seran exercides 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 que li hagi estat atribuït mitjançant delegació de
competència.

A

TERCER.- En totes les resolucions que es dictin en virtut de les competències delegades,
expressament s'ha de fer constar el fet que es dicten per delegació del Ple, la data del present
acord de delegació i la de publicació al Butlletí Oficial de la Província en el qual ha estat
publicat, de conformitat amb el que determina l'article 8.8 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’art. 9.4 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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