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AJUNTAMENT D’OSOR
Anunci relatiu a delegacions del Ple en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local
Per Acord plenari de data 20 de juny de 2011 es van efectuar les delegacions del Ple de l’Ajuntament en l’Alcaldia i en la Junta
de Govern Local que tot seguit es relacionen:
•	En favor de l’Alcaldia, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries següents:
TITULAR
ÒRGAN EN QUI ATRIBUCIÓ DELEGADA
COMPETÈNCIA ES DELEGA
Les operacions de crèdit de quantia acumulada dins de cada exercici econòmic superior
al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Les operacions de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operaPle
Alcaldia
cions vives en aquell moment superin el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en
l’exercici anterior, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals.
Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per 100
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els
contractes i les concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior a quatre anys
Ple
Alcaldia
i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les 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 aquesta lletra.
L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractaPle
Alcaldia
ció o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan no
Ple
Alcaldia
estiguin atribuïdes a l’Alcalde o President, i dels béns declarats de valor històric o artístic
qualsevol que sigui el seu valor.

ARTICLE
22.2.m)
LRBRL

DA 2a
LCSP
22.2.ñ)
DA 2a
LCSP

•	En favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica d’atribucions per gestionar els assumptes relacionats amb les
matèries següents:
TITULAR COMPETÈNCIA ÒRGAN EN QUI ES DELEGA
Ple

Junta de Govern Local

Ple

Junta de Govern Local

ATRIBUCIÓ DELEGADA
ARTICLE
L’exercici de les accions judicials i administratives i la defen- 22.2.j)
sa de la corporació en matèries de competència plenària.
LRBRL
22.2.k)
La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
LRBRL

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l’art. 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Osor, 14 de juliol de 2011
Isidre Font i Corominas
Alcalde
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