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Anunci de delegació de competències del Ple a l’alcalde

el Ple de la Corporació en sessió de data 2 de juliol de 2019, va adop-
tar l’acord el següent acord: 

“Primer. Delegar a l’alcalde les atribucions següents:
D’acord amb l’anterior, tenint en compte l’enumeració de compe-
tències del Ple que fa l’article 22 esmentat, el Ple pot acordar delegar 
en Ple la totalitat de les seves competències que poden ser objecte de 
delegació, les quals comprendran:
1) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la 
corporació en matèries de competència plenària.
2) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, 
dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels re-
cursos ordinaris del Pressupost,  tot això de conformitat amb el que 
disposa la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
3) Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu im-
port superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, i, 
en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com, els contractes i 
concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre 
anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de 
totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recur-
sos ordinaris del pressupost del primer exercici, i, en qualsevol cas, 
quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
4) L’aprovació dels Projectes d’Obres i serveis, quan sigui compe-
tent per la seva contractació o concessió i quan encara no estiguin 
previstos en el Pressupostos.
5) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost o els tres milions d’euros, així com 
les alienacions patrimonials en els següents supòsits:
• Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin 

declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el 
pressupost.

• Quan estant previstes en el Pressupost, superin els mateixos per-
centatges i quanties indicats per a l’adquisició de béns.

6) La disposició de despeses en matèria de la seva competència (ar-
ticle 166.3 LrHL).
7) L’autorització o denegació d’incompatibilitats als funcionaris.
8) atorgar subvencions amb càrrec a les consignacions globals del 
pressupost.
9) Aprovar els Plecs de Condicions per a les diferents modalitats de 
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contractació.
10) La rectificació anual de l’Inventari de Béns i Drets de la Corpo-
ració municipal.
11) Les resolucions de reclamacions per danys i perjudicis, sempre 
que la quantia sol·licitada sigui assumible per les consignacions 
pressupostàries.
12) Ordres d’execució mitjançant el sistema d’execució subsidiària.
13) resoldre motivadament els recursos per a la provisió de llocs de 
treball vacants prèvia proposta del Tribunal.
14) Petició de subvencions o ajudes a qualsevol organisme oficial, 
quan els compromisos de l’aportació municipal no excedeixin les 
consignacions pressupostàries.
15) realització d’obres, serveis i subministraments d’emergència, 
a causa d’esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu 
perill o necessitat que afectin directament la seguretat ciutadana, 
amb subjecció al règim que estableix l’article 117 del r.D. Legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Dis-
posicions Legals vigents en matèria de règim local, i s’ha de donar 
coneixement al Ple de l’ajuntament en la primera sessió que celebri.
16) Totes aquelles altres que sent de la competència del Ple de la 
Corporació, de conformitat amb la seva normativa específica, no es 
trobin recollides en els apartats anteriors, siguin susceptibles de de-
legació a l’alcaldia de l’ajuntament i no requereixin per a la seva 
aprovació una majoria especial.

segon. Les competències delegades s’exerciran per l’alcalde en els 
termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de 
ser delegades en cap altre òrgan.

Tercer. D’acord amb l’article 44.2 del reglament d’Organització, 
Funcionament i règim Jurídic de les entitats Locals, aprovat per 
reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions 
tindran efecte des el dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, 
encara que no s’hagi produït la seva publicació en el butlletí oficial 
de la província, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d’advocació del Ple.

Quart. Notificar aquest acord als òrgans delegats.

Cinquè. Publicar aquest acord al BOP de Girona i al tauler d’anuncis 
de la corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat 
amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació actu-
alitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment 
del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desem-
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bre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
La qual cosa es fa pública, d’acord amb el que disposa l’article 51.2 
del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les enti-
tats locals.

aiguaviva, 8 de juliol de 2019 

Josep Pinsach riera 
alcalde 


