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Núm. 7381
AJUNTAMENT DE LLANARS
Anunci de delegació de competències plenàries a l’Alcaldia
El Ple de l’Ajuntament de Llanars, en sessió extraordinària celebrada el 19 de juny de 2015, va adoptar el següent acord:
“...”
9.DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PLENÀRIES A L’ALCALDIA
Atès que l’article 3 de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú fixa els principis a
què es troba sotmesa l’actuació de l’administració, entre els quals hi
ha el d’eficàcia.
Atès que s’ha proposat al plenari la celebració de les sessions ordinàries amb caràcter trimestral s’entén òptim, per a la gestió amb
major eficàcia dels assumptes de competència municipal, delegar a
l’alcaldia aquelles competències del ple que legalment poden delegar-se, d’acord amb el règim de competències i delegacions previst
a l’article 21 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
El ple adopta, per unanimitat, els acords següents:
PRIMER. Delegar a l’alcaldia les següents competències plenàries
fixades a l’article 22.2 de la Llei reguladora de les bases del règim
local i a l’article 53.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 28 d’abril, que
aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya:
j. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de
la corporación en materias de competencia plenaria.
k. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
m. La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 % de los
recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le
corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones
vivas en cada momento supere el 15 % de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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ñ. La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea
competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.
q. Las demás que expresamente le confieran las leyes.
SEGON. La delegació de les competències es duu a terme en la seva
màxima extensió, incloent la facultat de dictar actes que afectin a
tercers.
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la província de
Girona i al taulell d’anuncis de la corporació.
“...”
Llanars, 8 de juliol de 2015
Amadeu Rosell i Marti
Alcalde
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