
Dilluns, 27 de juliol de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI

Per Resolució de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2015, s'ha delegat en la Junta de Govern Local les competències que 
tot seguit es transcriuen, conforme al text inserit a la referida resolució:

"La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia 
en l'exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació, les competències assenyalades a l'article 21 de la Llei 
7/85 reguladora de les Bases del Règim Local i 53 del DL 2/2003, que tot seguit s'assenyalen:

• Gestió econòmica d'acord amb el pressupost, disposar despeses dins el límit de la competència.

• Sancionar faltes de desobediència o infracció d'ordenances municipals.

• Contractació d'obres, subministrament, serveis, gestió de serveis públics, administratius especials i contractes privats 
que no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni 6.000.000 EUR. També els plurianuals de durada no 
superior a 4 anys, si l'import acumulat no supera el percentatge del 10% referit al primer exercici, ni els 6.000.000 EUR.

• Projectes d'obres i serveis dels que sigui competent per a la seva contractació, i previstos al pressupost.

• Concessió de béns, adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial i alienació de patrimoni si 
el seu valor no supera el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni 3.000.000 EUR (excepte els de valor històric 
artístic, que correspon al Ple).

• Llicències.

• Ordenar la publicació i execució d'acords i fer-los complir.

Les atribucions delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern Local en els termes i dins els límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.

Les delegacions s'efectuen sense perjudici de la facultat d'avocació de l'alcaldia."

El que es fa públic conforme a allò disposat per l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i  Règim 
Jurídic de les Entitats Locals.

Palau-solità i Plegamans, 7 de juliol de 2015
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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