
Dilluns, 1 d'agost de 2011

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

EDICTE

Per Decret de l’Alcaldia núm. 769/2011, de 27 de juny, i conformement al disposat per l’article 23.2 b) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i articles 43 i 53 del Reglament d’Organització, Funcionament i  
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, s’ha resolt:

“Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions:

a) L’aprovació de l’oferta d’ocupació pública, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, i de les bases de 
proves selectives del personal i de concursos per a la provisió de llocs de treball.

b) L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general, la dels instruments de 
gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

c) Les contractacions i  concessions de tota classe, quan el seu import  excedint de 25.000€ no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del Pressupost, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys,  
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris.

d) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan el seu import no excedeixi del 10% de los recursos ordinaris del 
Pressupost municipal.

e) L’alienació de patrimoni quan el seu valor no excedeixi del 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost, i en el supòsit 
de la de béns immobles, quan estigui prevista en el pressupost, i en la de béns mobles excepte els declarats de valor 
històric o artístic.

f) L’aprovació de qualsevol despesa l’import de la qual excedeixi de 25.000 EUR.

g) L’atorgament de les llicències d’obres majors.”

Alella, 11 de juliol de 2011
El secretari general, Félix-José Valdés Conde

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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