Dilluns, 3 d'agost de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Granollers
EDICTE
L'Ajuntament de Granollers, ha aprovat mitjançant sessió de Ple de l'Ajuntament de l'1 de juliol de 2015, l'acord següent:
"8).- PROPOSTA RELATIVA A DELEGAR FUNCIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Atès allò que disposa l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, sobre
determinades competències plenàries que poden ésser objecte de delegació a la Junta de Govern Local, en relació amb
l'article 47 de la mateixa norma, sobre els acords subjectes al quòrum de majoria absoluta.
Es proposa a ple de la corporació.
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions plenàries següents:
1. L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
2. La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
3. La sol·licitud de subvencions i l'acceptació de subvencions, donacions o aportacions de personals físiques o
jurídiques, públiques o privades i l'aprovació dels convenis que les regulin.
4. L'atorgament de les subvencions nominatives que apareguin en el pressupost inicial o a les successives
modificacions aprovades pel Ple, l'aprovació de les bases generals i específiques per les que s'atorguin subvencions per
concurrència competitiva i les subvencions excepcionals inferiors a 30.000 EUR, de conformitat amb el Reglament
municipal de concessió de subvencions i dins dels crèdits pressupostaris aprovats.
5. La declaració d'incompatibilitats o de compatibilitats del personal al servei de la corporació.
6. L'acceptació de la cessió gratuïta de terrenys destinats a vials i zones verdes.
7. L'aprovació dels preus públics que es meritin en la prestació de serveis i activitats.
8. L'exercici de la potestat sancionadora en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
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