Atribucions del Ple
1.- El Ple és integrat per tots els regidors i les regidores i és presidit per l’alcalde o
l'alcaldessa.
2.- Corresponen, en tot cas, al Ple les atribucions següents:
2.1.- Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
2.2.- Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració
del terme municipal; creació i supressió de municipis i d’entitats d’administració
descentralitzada; creació d’òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi
i el canvi de nom d'aquest o de les entitats esmentades, i l’adopció o modificació de la
bandera, l’ensenya o l’escut.
2.3.- Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
2.4.- L’aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posa fi a la tramitació
municipal dels plans i altres instruments d’ordenació establerts per la legislació
urbanística.
2.5.- La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació
dels pressupostos; la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i
aprovar els comptes; tot això d'acord amb el que estableix la LHL.
2.6.- L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i els del seu establiment.
2.7.- L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions
públiques.
2.8.- El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres
administracions públiques.
2.9.- L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball; la fixació
de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i
el nombre i règim del personal eventual.
2.10.- L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en
matèries de competència plenària.
2.11.- La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
2.12.- L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
2.13.- La concertació d'operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins de
cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost
– llevat les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions
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vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l'exercici
anterior - ; tot això de conformitat amb el que disposa la LHL.
2.14.- Les contractacions i concessions de tota classe quan llur import inclòs l'impost
sobre el valor afegit, si s'escau- superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, així com els contractes i
concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els
plurianuals de durada inferior quan l'import acumulat de llurs respectives anualitats
superi el percentatge indicat anteriorment, referit als recursos ordinaris del pressupost
del primer exercici i, en qualsevol cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en
aquest mateix apartat.
2.15.- L'aprovació dels projectes d’obres i serveis no previstos en el pressupost, i
l'aprovació dels mateixos instruments, quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió.
2.16.- L'adquisició de béns i drets quan el seu valor -inclòs l'impost sobre el valor afegit,
si s'escau- superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas,
quan sigui superior a 3.005.060,52 euros.
2.17.- Alienar patrimoni en els supòsits següents:
- Alienacions de béns immobles o de béns mobles que han estat declarats de valor
històric o artístic, i no es troben previstes en el pressupost.
- Alienacions de béns mobles i immobles que, tot i estar previstes en el pressupost,
superen els percentatges i quanties indicades per a l'adquisició de béns.
2.18.- La votació en relació a la moció de censura a l'alcalde, i també en relació a la
qüestió de confiança presentada per aquest últim. I tot això, d'acord amb el que disposa
la legislació de règim electoral general.
2.19.- Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir llur aprovació una
majoria especial.
2.20.- Les altres que expressament li confereixin les lleis.
3.- El Ple, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la corporació, pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'alcalde i en la Comissió
de Govern, amb excepció de les previstes en els apartats 2.1 a 2.9, 2.12, 2.18 i 2.19
d'aquest article. A les delegacions conferides pel Ple els és d'aplicació l'article 9.5.

Plaça Verdaguer, 2
08960 – Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.cat

