ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

A Vilademuls deu de juliol de dos mil set, quan són un dos quarts de nou del
vespre, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, presidits per
l’Alcaldessa-Presidenta Sra. Dolors Rovirola i Coromí, i els següents regidors,
convocats expressament per aquest acte:
Sr. Narcís Martí i Burch
Sra. Irene Mesas i Martínez
Assisteixen, amb veu i sense vot els regidors Sr. Josep Bosch Bardera i Sra.
Lourdes Guitart Romans.
Pel Sra. Alcaldessa es declara oberta la sessió i acte seguit manifesta als reunits
que la finalitat de la convocatòria és la constitució de la Junta de Govern Local, de
la que han estat designats membres, tot confiant que la seva actuació tingui una
notable repercussió en l’actuació municipal i recordant que la mateixa té
assignades les següents atribucions:
1.- L’assistència permanent a l’Alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
2.- Les atribucions delegades pel Ple que són les següents:
a) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la
corporació en matèries de competència plenària.
b) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
c) La concertació de les operacions de crèdit que la quantia acumulada de les
quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos
ordinaris del Pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan
l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent
dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, tot això de conformitat
amb el que disposa la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
d) La contractació i concessió de tota mena quan el seu import superi el 10 per
cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions
d’euros, i també els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada
sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l’import
acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui
superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
e) L’aprovació de projectes d’obres i serveis quan sigui competent per la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els
pressupostos.

f) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions
d’euros, i també les alienacions patrimonials en els següents supòsits:
.- Quan es tracti de béns immobles o béns mobles que estiguin declarats de
valor històric o artístic, i no estiguin prevists en el pressupost.
.- Quan estan previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i
quanties indicats per a les adquisicions de béns.
g) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
RÈGIM DE SESSIONS:
La Junta de Govern Local celebrarà sessions ordinàries el segon dimarts hàbil de
cada mes a les set del vespre.
Després de les actuacions anteriors, la Sra. Alcaldessa-Presidenta va donar per
finalitzada la sessió, de la qual cosa se n’exten la present acta.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El Secretari

