El Ple de l'Ajuntament és el màxim òrgan de govern municipal i està compost per tots
el regidors i regidores i presidit per l'alcalde/ssa.

ATRIBUCIONS:
• El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
• Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració
del terme municipal; creació o supressió de municipis; creació d'òrgans
desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom
d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera,
ensenya o escut.
• L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la
tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la
legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració
de qualssevol d'aquests instruments.
• L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
• La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i
modificació dels Pressupostos; la disposició de despeses en matèria de la seva
competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa
en la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.
• L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de
municipalització.
• L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions
públiques.
• El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres
Administracions públiques.
• 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.

• L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en
matèries de competència plenària. Delegada en la JG.
• La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
• L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
• La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins
de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost, excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import
acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per 100 dels
ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb
el que es disposa en la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.
• Els contractes la competència dels quals no hagi estat atribuïda a l'alcalde.
• L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als Pressupostos.
• L'adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l'adquisició de
béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l'alienació
del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l'Alcalde o al President, i dels béns
declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.
• La votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança
plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida
nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral
general.
• Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació
una majoria especial.
• Les altres que expressament li confereixin les lleis. Entre unes altres:
• Elecció dels membres de les Taules en processos electorals.
• Sol·licitud o acceptació de subvencions d'organismes supramunicipals (en els
supòsits que ho demani la seva normativa reguladora).
• Les altres que expressament li confereixin les lleis. Entre unes altres:
• Determinació de la festes locals.
• Declaració de compatibilitat d'activitats, tant dels regidors com del personal
municipal.

• Designació de representants en determinats òrgans col·legiats supramunicipals:
AMB , Consell Escolar Municipal, Consorcis i Fundacions.
• Nomenament dels Consells d'Administració de les empreses de capital
íntegrament municipal. En funcions de Junta General.
• Periodicitat de les sessions del Ple .
• Règim de Retribucions i indemnitzacions dels regidors .
• Control de les emissores de radi i de TV municipals .
• Canvi de denominació dels nuclis de població.
• Aprovació de les xifres resultants de les revisions del Padró Municipal
d'habitants.
• Aprovació del POEC.
• Constitució de les Juntes Locals de Seguretat.
• Aprovació de Planes d'Emergència Municipal.
• Les altres que expressament li confereixin les lleis. (D en principi). Entre unes
altres:
• Aprovació, rectificació i comprovació de l'Inventari.
• Partió dels béns de domini públic.
• Imposició de Sancions a FHN, i proposta de separació del servei dels mateixos.
• Imposició de sancions urbanístiques per infraccions molt greus (des de 30.001
fins a 1.500.000 €).
• Cessió de l'ús de béns patrimonials.
• Imposició de sancions greus i molt greus per incompliment de la legislació sobre
tinença d'animals potencialment perillosos.

