AN UN CI

L’exercici de les accions j udicials i adm inist rat ives i la defensa de la Corporació
en m at èries de com pet ència plenària.

En favor de la Junt a de Govern Local, una delegació genèrica d’at ribucions per
gest ionar els assum pt es relacionat s am b les m at èries següent s:







La declaració de lesivit at dels act es de l’Aj unt am ent .
Les cont ract acions i concessions de t ot a classe quan el seu im port superi el
10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els
6.000.000 €, així com els cont ract es i les concessions plurianuals, quan la
seva durada sigui superior a quat re anys i els plurianuals de m enor duració
quan l’im port acum ulat de t ot es les anualit at s superi el percent at ge indicat ,
referit als recursos ordinaris del pressupost del prim er exercici i, en t ot cas,
quan sigui superior a la quant ia assenyalada en aquest a llet ra.
L’aprovació dels proj ect es d’obres i serveis quan sigui com pet ent per a la seva
cont ract ació o concessió, i quan encara no est iguin previst os en els
pressupost os.
L’adj udicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de
béns im m obles i dret s subj ect es a la legislació pat rim onial així com l’alienació
del pat rim oni quan no est iguin at ribuïdes a l’Alcalde o President , i dels béns
declarat s de valor hist òric o art íst ic qualsevol que sigui el seu valor.

La qual cosa es fa pública, de conform it at am b l’art . 51.2 del Reial decret 2568/ 1986,
de 28 de novem bre, pel qual s’aprova el Reglam ent d’organit zació, funcionam ent i
règim j urídic de les ent it at s locals.

El Morell, 6 d’agost de 2019
L’alcalde, Eloi Calbet Ferran
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En favor de l’Alcaldia, una delegació genèrica d’at ribucions en les m at èries següent s:

| https://dipta.cat/ebop/

El Ple de l’Aj unt am ent del Morell, en sessió de 18 de j uliol de 2019, va acordar les
delegacions del Ple en l’Alcaldia i en la Junt a de Govern Local que t ot seguit es
relacionen.

