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ATRIBUCIONS DE L’ALCALDE 

 

 

L’Alcalde és el President de la Corporació i té les següents atribucions: 

- Dirigir el govern i l’administració municipals. 

- Representar l’Ajuntament. 

- Convocar i presidir les sessions del Ple, llevat dels supòsits previstos en 

aquesta Llei i en la legislació electoral general, de la Comissió de Govern i de 

qualssevol altres òrgans municipals. 

- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals. 

- Dictar bans. 

- Disposar despeses, dins dels límits de la seua competència; ordenar 

pagaments i rendir comptes. 

- Exercir la direcció superior de tot el personal de la Corporació. 

- Exercir la prefectura de la Policia Municipal, així com el nomenament i sanció 

dels funcionaris que usin armes. 

- Exercitar accions judicials i administratives en cas d’urgència. 

- Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o 

infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i 

adequades, donant compte immediat al Ple. 

- Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les 

ordenances municipals, llevat dels casos en què aquesta facultat estigui 

atribuïda a altres òrgans. 

- Contractar obres i serveis sempre que la seva quantia no excedeixi el 5 per 

100 dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el 50 per 100 del límit 

general aplicable a la contractació directa, d'acord amb el procediment 

legalment establert. 

- Atorgar les llicències quan així ho disposin les ordenances. 

- Les altres que expressament li atribueixin les lleis i les que la legislació de 

l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a 

altres òrgans municipals. 

- Nomenar als tinents d'alcalde. 

- L'Alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat de les de 

convocar i presidir les sessions del Ple i de la Comissió de Govern. 


