Núm. 110
21 de juliol de 2015
Sec. III. - Pàg. 34634

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

11948

Composició i atribucions de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu

Per la present s’anuncia, per coneixement general i en compliment d’allò que disposa l’article 44.2 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que mitjançant decret de l’alcaldia de 22 de
juny de 2015, han estat adoptats els següents acords:
PRIMER: La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, com a òrgan col·legiat de caràcter necessari, quedarà
integrada per aquesta Alcaldia Presidència, que la presidirà i pels regidors i regidores següents:
- Sra. María del Carmen Ferrer Torres.
- Sra. Ana María Costa Guasch
- Sr. Pedro Juan Marí Noguera
- Sra. Antonia Picó Pérez
- Sr. Salvador Losa Marí
- Sr. Mariano Juan Colomar
- Sra. María Catalina Bonet Roig

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/110/926355

SEGON: La Junta de Govern Local assumirà les funcions d’assistència i assessorament a aquesta Alcaldia que li atribueixen directament els
articles 23.2 de la LRBRL i 53.1 del ROF, així com les que li atribueixin directament les lleis, i per delegació d’aquesta Alcaldia assumirà les
següents competències:
a) Atorgament de Llicències urbanístiques d'obra major i permisos d'instal·lació d'activitats majors, així com qualssevol unes altres
l'atorgament de les quals sigui atribuït per la legislació sectorial a l'Alcaldia i no siguin delegades en un altre òrgan.
b) Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple així com
la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
c) Informar les peticions de declaració d'interès general dels usos i activitats en sòl rústic.
d) Informar les sol·licituds d'ocupació del domini públic marítim-terrestre estatal en el municipi.
i) Aprovació dels projectes d'obres i de serveis respecte dels quals sigui, així mateix, competent per a la seva contractació o concessió
i estiguin previstos al Pressupost.
f) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de
serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
g) L'adjudicació de concessions sobre els béns de les Corporació i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així
com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
h) Control de la gestió econòmica, autoritzant i disposant despeses fins als límits de la competència del Ple.
i) Resolució dels procediments de responsabilitat patrimonial quan tinguin per objecte una quantia superior als 1.500 euros.
j) Resolució dels expedients sancionadors en matèria d'infraccions contra la normativa urbanística, d'activitats o mediambiental.
k) Les altres que expressament li delegui el Ple de la Corporació
TERCER: En els acords que adopti la Junta de Govern Local per delegació, haurà de fer constar aquesta circumstància i s’entendran dictats
per aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, i seran immediatament executius.
No obstant això, aquesta Alcaldia es reserva la possibilitat d’avocar en qualsevol moment la competència delegada, conforme a l’establert en
els articles 116 del ROF, en relació amb l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
QUART: La Junta de Govern Local es reunirà amb caràcter ordinari amb una periodicitat mínima quinzenal, el dia i hora assenyalats per
l’alcalde amb prèvia convocatòria realitzada a l’efecte.
CINQUÈ.- El règim jurídic de la present delegació serà el previst amb caràcter general en els articles 114 a 118 del ROF, excepte pel que fa
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al recurs de reposició, que serà resolt per l’òrgan delegat.
SISÈ: Notificar el present Decret als regidors afectats, el qual serà vigent des de l’endemà al de la seua signatura, sens perjudici de la seua
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
SETÈ: Donar compte del present Decret al Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària que es convoqui en compliment del que disposa
l’article 38 del ROF, a efectes que quedi assabentat del seu contingut.

Santa Eulària des Riu, 02 de juliol de 2015
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L’Alcalde
Vicent Marí Torres
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