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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

EDICTE 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 13 i concordants de la LRJPAC, es fa públic 
que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió extraordinària de data 14 de 
juliol de 2011, va aprovar els acords següents: 
 

5.- RÈGIM DE DELEGACIONS DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, 
de data 28 de març, el passat dia 22 de maig, constituït el nou Ajuntament, el passat dia 
11 de juny de 2011, i amb l'objecte de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació 
municipal, es considera necessari, en ús de les facultats que confereix a l'Ajuntament 
l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la 
nova redacció donada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, en concordança amb l’article 52 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, procedir a l'establiment d'un règim de 
delegacions de matèries, la competència de les quals ostenta el Ple en virtut de la Llei, 
en favor de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que en conformitat amb la legislació a que abans s'ha fet referència, el Ple de 
l'Ajuntament pot delegar l'exercici de les seves atribucions a favor de la Junta de Govern 
Local o de l’Alcalde, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l'article 
23.2.b) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció actual, 
52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, en 
els quals es regulen les competències plenàries que tenen caràcter indelegable. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per nou vots a favor 
dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Antoni Romero Carbonell, 
Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció Sánchez Salbanyà,  
Manel Almellones Conesa, Àngel López Solà i Pere Xirau Espàrrech, i set abstencions 
dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas 
Martínez, Sílvia Tamayo Mata, Josep Cortés Maresma i Jordi Planet Rovira: 
 
PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries que a 
continuació es relacionen: 
 
I. En matèria de gestió econòmica i financera: 

 

1. La concertació d’operacions de crèdit sempre i quan estiguin previstes en el 
pressupost: 
 

a) de les regulades a l’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), i  
 

b) d’aquelles l’import de les quals superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del 
pressupost. 
 

2. La concertació de les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les 
operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats 
en l’exercici anterior. 
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3. L’establiment o modificació dels preus públics, en els termes de l’article 47 TRLHL, 
tant de l’Ajuntament com dels seus organismes autònoms. 
 

II. En matèria de contractació i concessions demanials: 

 

4. Totes les contractacions i concessions demanials l’import de les quals superi el 10 
per 100 dels recursos ordinaris del pressupost (RROOP) o, els 6.000.000.- €, fins i tot les 
plurianuals de competència plenària. Tanmateix, el ple es reserva les concessions de 
domini públic, d’obra pública i de servei públic per més de 5 anys, sempre que la seva 
quantia excedeixi del 20 per 100 dels RROOP. 
 

5. L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la contractació 
o concessió i quan no estiguin previstos en el pressupost. 
 

6. les competències que, en els termes de l’article 93.1 LCSP, correspondrien al ple de 
l’Ajuntament com a òrgan de contractació, d’acord amb la distribució competencial 
inaugurada per la DA 2ª LCSP, relatives a la incoació dels expedients de contractació, 
sempre i quan la competència contractual plenària fos delegable. 
 

III. En matèria d’accions administratives i judicials: 

 

7. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en 
matèries de la seva competència. 
 

8. La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 
 

IV. En matèria de patrimoni 

 

9. L’adquisició de béns i drets i les alienacions patrimonials, quan les competències 
siguin plenàries, sempre i quan la seva quantia no excedeixi del 20 per 100 dels RROOP 
i les permutes de béns immobles. 
 
 
SEGON.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern en els 
termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en 
cap altre òrgan. 
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut d'aquesta delegació, 
s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, 
del text següent: 
 
"Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut 
de les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va tenir lloc 
el dia 14 de juliol de 2011." 

Els acords que s'adoptin per delegació, s'entendran dictats pel Ple de l'Ajuntament, com 
a titular de la competència originària, al qual s'haurà de mantenir informat de l'exercici de 
la delegació, mitjançant la remissió dels esborranys de les actes de la Junta de Govern 
Local a tots els Regidors de la Corporació, i seran immediatament executius i 
presumptament legítims. 
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TERCER.- Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 51.2 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat 
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a 
l'adopció d'aquest acord, sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d'advocació pel Ple. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord als Caps de Serveis i de Departament pel seu 
coneixement i efectes, fent-los constar que, en compliment del que disposa l’article  123 
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, amb caràcter previ a 
l’adopció dels acords per la Junta de Govern Local, hauran de ser dictaminats per la 
Comissió Informativa corresponent, excepte que hagin sigut declarats d’urgència, en el 
qual cas s'haurà de donar compte posteriorment d'aquests a la Comissió Informativa 
competent. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Canet de Mar, 19 de juliol de 2011 
 
 
 
 
L’alcalde 
Jesús Marín i Hernàndez 
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