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ANUNCI
L'Ajuntament Ple en sessió extraordinària i urgent de data 4 de juliol de 2019, va adoptar, entre
altres, el següent acord:
“77/2019. PROPOSICIÓ DE L’ALCALDIA PER A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL
PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 1. Les competències que té atribuïdes el Municipi es
distribueixen entre l'Alcaldia i l'Ajuntament Ple per la norma legal corresponent, que és la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i pel que fa a contractació
administrativa pe la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2. Tenint en compte que l'art. 22.4 de la Llei 7/1985, que estableix que el Ple pot delegar l'exercici
de les seues atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades com
indelegables en l'apartat 2 i 3 d'aquest article i aquelles matèries per a l'acord de les quals siga
necessària una majoria qualificada, establida en l'art. 47.2 de la Llei abans citada.
L'Ajuntament Ple acorda:
PRIMER.

Delegar

en

la

Junta

de

Govern

Local

les

següents

atribucions:

a) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de
competència plenària.
b) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici
econòmic, excedisca del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost -excepte les de
tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment
supere el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat
amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
c) Les contractacions i concessions de tota classe atribuïdes al Ple excepte quan es tracte de
concessions de béns o serveis per més de cinc anys, sempre que la seua quantia excedisca del 20
per cent dels recursos ordinaris del pressupost, en aquest cas l'aprovació de l'expedient de
contractació, adjudicació, modificació i resolució del contracte es mantindran com a competència
del Ple, delegant-se en aquest cas, únicament els actes de tràmit.
Així mateix l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu
pressupost base de licitació, en els termes definits en l'article 100.1 de la llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic, supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost o l'import de tres
milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no supere el percentatge ni la
quantia indicats, a excepció de les alienacions de béns la quantia dels quals excedisca del 20 per
cent dels recursos ordinaris del pressupost, en aquest cas l'aprovació de l'expedient de
contractació, adjudicació, modificació i resolució del contracte es mantindran com a competència
del Ple, delegant-se en aquest cas, únicament els actes de tràmit. Igualment d'aquesta delegació
queda exclosa tant l'adquisició com l'alienació dels béns declarats de valor històric o artístic
qualsevol que siga el seu valor.
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La present delegació comportarà així mateix l'aprovació de la despesa corresponent.
d) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan siga competent per a la seua contractació o
concessió, i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.
e) L'aprovació i rectificació de l'Inventari de Béns i Drets.
f) L'ampliació del nombre d'anualitats així com l'elevació dels percentatges a què es referix
l'apartat 3 de l'article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació als compromisos de gasto de
caràcter plurianual.
g) Aprovació dels serveis mínims per al cas de vaga del personal municipal.
SEGON. Sense perjudici dels seus efectes immediats des de l'endemà a la seua adopció, publicar
el present acord en el BOP i en el tauler d'anuncis. El present acord deroga als anteriors en
aquesta matèria”.

Almassora, a 8 de julio de 2019
L'Alcaldessa

08/07/2019

Mercedes Gali Alfonso

