Dilluns, 20 de juliol de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2015 i amb el quòrum establert per l'article 57 del DL
2/2003 adoptà, entre d'altres, l'acord que tot seguit es transcriu:
PRIMER.- 1. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions assenyalades al Ple per l'article 52.2 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, apartats
k), m), i o) que tot seguit es transcriuen:
k) Exercir les actuacions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats del
òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantitat acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi
del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat
de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això de
conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan
encara no estiguin previstos en els pressupostos.
2. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions assenyalades al Ple per la Disposició addicional segona del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 d 14 de novembre.
SEGON.- Delegar en la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament l'exercici de les següents atribucions:
- La modificació dels preus públics.
TERCER.- Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l'adopció de l'acord, sense perjudici de la seva
publicació en el BOP i tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la facultat d'avocació del Ple."
El que es fa públic conforme a allò disposat per l'article 51.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
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