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Acord de Ple aprovat per majoria absoluta en data 09/07/2019

 

Un cop celebrades les Eleccions Municipals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019 
d’1 d’abril, i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 15 de juny, i 
amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta 
Alcaldia, en ús de les facultats que confereix a l’Ajuntament l’article 23 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 52 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, considera necessari procedir a l’establiment d’un règim de delegacions 
de matèries competència del Ple, en favor de la Junta de Govern Local.

L’article 22,4 de la Llei 7/1985 preveu la possibilitat de delegar de l’òrgan plenari de la 
corporació determinades competències en la Junta de Govern Local.

Es proposa al Ple de la corporació:

Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions plenàries següents:

a) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de 
competència plenària.

b) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

c) L'atorgament i la justificació de les subvencions nominatives que apareguin en el 
pressupost inicial o a les successives modificacions aprovades pel Ple.

d) La declaració d'incompatibilitats o de compatibilitats del personal al servei de la 
corporació.

e) L'acceptació de la cessió gratuïta de terrenys destinats a vials i zones verdes.

f) L'aprovació dels preus públics que es meritin en la prestació de serveis i activitats.

g) L'exercici de la potestat sancionadora en matèria de tinença d'animals potencialment 
perillosos.

Segon.- Les competències delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern Local 
d’acord als termes i límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegats en cap 
altre òrgan. En els fonaments jurídics de la resolució acordada s’ha de fer constar el següent 

https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio


2 / 2

Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Validació CSV:  
12433311103711001433 a  https://seuelectronica.granollers.cat/validacio

text: «Les competències que exerceix la Junta de Govern Local han estat delegades pel Ple 
de la corporació en l’exercici de les facultats que vénen determinades a l’article 22,4 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.»

Tercer.- Per l’adopció dels esmentats acords per la Junta de Govern Local serà preceptiu en 
tot cas la convocatòria i celebració de la corresponent Comissió Informativa als efectes de 
dictaminar la corresponent proposta, llevat dels supòsits d’urgència de conformitat amb el 
que disposa l’article 123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals.

Quart.-Notificar aquest acord als grups municipals, a les àrees de gestió municipals i 
publicar-lo al Butlletí Oficial de la província, en compliment del que disposa l’article 44.2 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals.

Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de 
transparència, a la seu electrònica i al Portal de Transparència municipal, en compliment del 
que disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon govern i la Llei 19/5014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i 
Bon Govern de Catalunya.
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La Secretària General
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