ANUNCI

A) La concertació de les operacions de crèdit, amb una quantia acumulada, dins de cada
exercici econòmic, que excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat
les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en
cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats a l’exercici anterior- de
conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
B) Les contractacions i concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com
els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre
anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les seves
anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquest
punt. S’exceptuen les concessions per més de 5 anys, la quantia de les quals superi el
20% dels recursos ordinaris del pressupost
C) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i, quan encara no estiguin previstos al pressupost.
D) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d’euros.
E) Les alienacions patrimonials en els següents supòsits:
a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles declarat de valor històric o
artístic, i no estiguin previstos al pressupost.
b) Quan, estant previstos al pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties
indicats per les adquisicions de béns.
F) La declaració de lesivitat dels actes dels Ajuntaments
G) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries
de competència plenària.
SEGON.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local en
els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en
cap altre òrgan de govern.
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PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que a
continuació es relacionen:

Data 24-7-2019

Amb tot això i vist el que disposa l’art. 22. 4 de la Llei de Bases de Règim Local d’acord
amb la modificació aprovada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, el Ple acorda amb
cinc vots a favor dels regidors del grup Junts per Balenyà, dos vot a favor dels regidors del
grup Junts per Catalunya – Balenyà – Els Hostalets, dues abstencions dels regidors del grup
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal i dos vots en contra dels regidors del
grup Sumem per Balenyà – Candidatura de Progrés el següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

...

B

“DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

A

De conformitat amb el que estableix l’article 51 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es fa públic que el Ple de l’Ajuntament
de Balenyà, en sessió de 4 de juliol de 2019, ha adoptat l’acord que a continuació es
transcriu en extracte:

Balenyà, 18 de juliol de 2019

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 24-7-2019
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L’alcalde,
Carles Valls i Arnó
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QUART.- Publicar aquests acords, en extracte, al Butlletí Oficial de la Província, tauler
d’anuncis municipal i Butlletí Municipal, en compliment del que disposa l’art. 51.2 del text
legal abans esmentat.”

A

TERCER.- Aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent a l’adopció d’aquests
acords, sense perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i tindran
caràcter indefinit, sense perjudici de la facultat d’advocació pel Ple de conformitat amb el
que disposa l’art. 51.2 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals.
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