PROPOSTA D’ACORD DELEGANT ATRIBUCIONS
L’AJUNTAMENT EN LA JUNTA DE GOVERN

DEL

PLE

DE

Atès el que s’estableixen en els arts. 22 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció establerta per Llei
11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb el que s’estableix en els articles
52.4 i 54.2, b) en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Considerant que, de conformitat amb el que estableix l’article 60.2 de la Llei
8/1987 de 15 d’ abril, municipal i de règim local de Catalunya, aquestes
atribucions a delegar, si procedeix, deuen passar a estudi i dictamen previ de la
Comissió Informativa competent.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions que corresponen
al Ple de l’Ajuntament, que a continuació s’indiquen, en l’àmbit dels assumptes
que en aquestes es refereixen, així com les condiciones específiques del seu
exercici. Les atribucions delegades son les següents:

1) EN MATÈRIA DE BÉNS.
Les facultats corresponents a l’autorització de cessions d’ús de les places
d’aparcament, trasters i locals a terceres persones, per part de les persones
físiques i jurídiques concessionàries, i a l’exercici, en el seu cas, del dret de
tempteig sobre la plaça o places objecte de cessió en segones i successives
cessions, en les condicions i formes establertes en els plecs de condicions
reguladors de les concessions administratives atorgades el seu dia per a la
construcció i gestió dels aparcaments subterranis de vehicles del carrer Àngel
Guimerà, Plaça Catalunya i Can Vidalet, o qualsevol altre en règim de
concessió administrativa de caràcter patrimonial o de servei públic.
El mateix règim de delegació s’aplicarà a les transmissions de drets de
superfície sobre estacionaments subterranis.

2) EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS.
L’exercici de les competències que les normes o bases reguladores de les
subvencions atribueixin al Ple de la Corporació, en els aspectes referits a:
a).- La sol·licitud de subvencions públiques o privades, condicionades o no
condicionades, així com el seu destí.

b).- L’acceptació de subvencions, donacions o aportacions, de persones
naturals o jurídiques, o de qualsevol entitat o administració, així com el seu
destí, si aquest no fos condicionat.
c).- L’aprovació i formalització dels Convenis que se’n derivin de l’acceptació de
les subvencions, donacions o aportacions exposades en el paràgraf anterior.

3) EN MATÈRIA D’EXERCICI DE LES ACCIONS ADMINISTRATIVES I
JUDICIALS.
L’exercici de les accions administratives i judicials en matèria de competència
plenària, i en la seva conseqüència, efectuar la compareixença i defensa en els
processos incoats contra l’Ajuntament, així com la interposició de recursos en
via judicial o administrativa.

Segon.- Els acords adoptats per la Junta de Govern, s’entenen dictats per
l’Ajuntament Ple i posen fi a la via administrativa en els termes de l’article 52.2
la Llei 7/1985 de 2 d’abril.
Tercer.- Les atribucions delegades seran exercides en la seva totalitat per la
Junta de Govern, sense que aquesta en cap cas, pugui delegar-les en cap altre
òrgan municipal.
Quart.- El Ple de l’Ajuntament podrà revocar o modificar en qualsevol moment
les delegacions efectuades amb les mateixes formalitats que les exigides pel
seu atorgament. Igualment podrà avocar el coneixement i resolució de
qualsevol expedient d’alguna de les atribucions delegades.
Cinquè.- Les atribucions delegades per ser eficaces requeriran l’acceptació
expressa de la Junta de Govern.
Sisè.- Els assumptes a sotmetre a la decisió de la Junta de Govern en les
atribucions delegades pel Ple, es dictaminaran per la Comissió Informativa
competent.
Setè.- Les atribucions delegades ho seran, en tot cas, amb efectes i a partir del
dia 16 de juliol de l’any en curs.
Vuitè.- Els expedients relatius a les matèries delegades, qualsevol que sigui
l’estat de tramitació en que es trobin la resolució, correspondrà a la Junta de
Govern, a partir i de conformitat al que s’exposa en l’acord anterior.

Novè.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província als efectes reglamentaris.

Esplugues de Llobregat, 7 de juliol de 2015.

L’ALCALDESSA

Pilar Díaz Romero

PEDRO CARMONA PÉREZ, SECRETARI DE L’AJUNTAMENT D’ ESPLUGUES DE
LLOBREGAT,
CERTIFICO: Que aquest dictamen va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària del 15 de juliol de 2015.
Esplugues de Llobregat, 15 de juliol de 2015.
EL SECRETARI

