Secretaria General

ANUNCI

Primer - Atribuir a l’Alcaldia les competències següents:
-

Exercir les accions administratives i judicials i la defensa de l’ajuntament en matèries
competència del Ple.

Segon - Delegar a la Junta de Govern Local les competències següents:
-

Declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament.

-

L’aprovació de projectes d’obres i serveis que essent competència de l’Alcaldia, no estiguin
previstos al pressupost.

-

L’aprovació dels expedients de modificacions de crèdit per transferència entre aplicacions
de conformitat amb el previst en l’article 38 de les Bases d’execució del Pressupost.

Tercer - Delegar a la tinència d’alcaldia o regidoria que tingui atribuïda la responsabilitat de protecció
d’animals, la competència per imposar sancions de caràcter greu en matèria de gossos perillosos.
Quart - Els acords i resolucions que s’adoptin en l’exercici d’aquestes delegacions i desconcentració –
previ dictamen, fora dels casos d’urgència, de la Comissió Informativa Permanent- faran constar aquest
fet i es donarà compte d’ells al Ple en la seva propera sessió.
Cinquè - Substituir l’obligació de l’Alcalde (art. 42 ROF) de donar compte succinta a la Corporació, en
cada sessió ordinària del Ple, de les resolucions que hagués adoptat ell personalment o els seus
delegats, per l’accés garantit a tots els regidors de consultar directa i personalment els llibres de
resolucions custodiats a Secretaria General i/o quan sigui possible tècnicament, a través de l’accés a
l’aplicació informàtica DEC, però limitada al contingut estricte de la resolució.
Sisè - Publicar els anteriors acords al BOPB.”

Santa Coloma de Gramenet, 25 de juliol de 2019

https://bop.diba.cat
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Consegüentment, es proposa que el Ple de la Corporació acordi:

CVE 2019027549

L’acord de delegació a la Junta de Govern Local s’haurà de prendre per la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, segons exigeix l’article 57 de la Llei municipal de Catalunya.

Data 1-8-2019

Es proposa, essencialment, realitzar les mateixes delegacions que ja han estat efectuades en altres
mandats tenint en compte alguns canvis normatius operats. La valoració de l’experiència de la delegació
és positiva, sobretot des de la perspectiva de l’agilitat en la gestió.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

“La normativa vigent, tant l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, com
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 règim local de Catalunya, habilita expressament perquè el Ple pugui efectuar la delegació de
determinades matèries de la seva competència a l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local.

A

El Ple de l’Ajuntament del dia 15 de juliol de 2019 ha aprovat la proposta d’acord següent:

B

El secretari general

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas
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