Els acords que s’adoptin per delegació, s’entendran dictats pel Ple del
Consell, com a titular de la competència originària, el qual conservarà la
facultat de rebre informació detallada de la gestió de les competències
delegades i dels actes o disposicions emanats en virtut de la delegació
efectuada.
Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern, en
els termes i dins els límits d’aquesta delegació, no sent susceptible de ser
delegades en cap altre òrgan.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern, en virtut d’aquesta
delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la
inclusió, en la part expositiva, del text següent:
“Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de
Govern Local, en virtut de les delegacions acordades pel ple d’aquest
Consell Comarcal, en sessió plenària que va tenir lloc el dia …”
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2- Delegar - per raons d’eficàcia i economia procedimental - a la Junta de
Govern l’aprovació dels projectes que han d’incloure les actuacions objecte de
sol·licitud, així com la formalització concreta de la sol·licitud de la subvenció a
presentar a la convocatòria pública PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual
s'obre la convocatòria única per a la concessió de subvencions d'ambdues
línies de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al período
2020-2024.

Data 25-10-2019

“1- Tramitar davant el Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya la sol·licitud de subvenció pel finançament de les actuacions a
incloure en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 20202024.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 10 d’octubre de
2019, va aprovar l’acord següent:

B

DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS I/O COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA
DE GOVERN PER A L’APROVACIÓ DELS PROJECTES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PEL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS A
INCLOURE EN EL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA
(PUOSC) PER AL PERÍODE 2020-2024

A

G2042-0077/2019

Vilafranca del Penedès, 17 d’octubre de 2019
El president, Xavier Lluch i Llopart
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5- Deixar constància de la possibilitat d’avocació de les facultats delegades,
en els termes dels articles 10 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic i 8.5 i 9 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
(LRJPAPC).”

Data 25-10-2019

4- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler
d’anuncis del Consell Comarcal, en compliment del que disposa l’article 51.2
del text legal abans esmentat, i difondre'l, en compliment del Principi de
Transparència, mitjançant la seva pública actualitzada i permanent en la seu
electrònica comarcal, en compliment del què disposen els articles 5 i següents
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació
i Bon govern, i 8 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3- Aquestes delegacions, de conformitat amb allò que disposa l’article 51.2
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran
efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, sense perjudici de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter indefinit,
sense perjudici de la potestat d’avocació pel Ple.

A

G2042-0077/2019
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