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Administració Local

2015-07820
Ajuntament de Calafell

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

El Ple de la corporació en sessió de caràcter extraordinari celebrada el dia 06 de juliol de 2015, aprovà la delegació 
d’atribucions al Ple:

1. Efectuar, en favor de la junta de govern local, una delegació genèrica d’atribucions en les matèries següents:

ATRIBUCIÓ DELEGADA ARTICLE
L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de 
competència plenària.

22.2.j) LRBRL
52.2.k TRLMC

Les operacions de tresoreria li correspondran quan l’import acumulat de les operacions 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. 

22.2.m) LRBRL
52.2.m TRLMC

Hisenda i gestió tributària
L’establiment o modifi cació de preus públics per a la prestació de serveis o la realització 
d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no concorrin cap de les 
circumstàncies especifi cades a la lletra B), de l’article 20.1 del RDL 2/2004, de a d’abril, així 
com la determinació de les seves quanties. 
Disciplina urbanística
Els acords de declaració o denegació de l’estat legal de ruïna de les edifi cacions. 
Resolució de sol·licituds de llicències
Atorgar llicències quan les lleis sectorials atribueixin expressament aquesta competència al Ple 
de la Corporació.
Activitat de foment
Sol·licitar i acceptar subvencions i qualsevol altre tipus d’ajuda econòmica que s’atorgui a 
l’Ajuntament, quan la disposició que aprovi la convocatòria designi el Ple de la Corporació com 
a òrgan competent per fer-ho.

2. El règim aplicable a l’exercici de les competències delegades a la Junta de Govern Local és el que s’estableix a 
la legislació administrativa general.
En totes les resolucions que es dictin en exercici de les facultats delegades es farà constar, expressament, que la 
Junta de Govern Local actua per delegació expressa del Ple Municipal.

3. Correspon a la respectiva Comissió Informativa l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes delegats a la Junta 
de Govern Local en virtut dels presents acords, sens perjudici de tractar aquells assumptes declarats urgents. 

4. En qualsevol moment el Ple podrà abocar per a si mateix, amb caràcter individualitzat, qualsevol assumpte entre 
els compresos en l’esfera de les competències delegades i resoldre sobre el mateix.

5. De conformitat amb el que s’estableix a l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, la present 
delegació tindrà efecte des del dia següent a l’adopció d’aquest acord.

6. Publicar aquest acord en el Butlletí Ofi cial de la Província, al taulell d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica, 
sens perjudici que desplegui efectes des del dia següent a l’adopció d’aquest acord, d’acord amb el que s’estableix 
a l’article 51.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre

El secretari accidental, Carlos Badel Domingo.
Calafell, 24 de juliol de 2015.
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