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

11951

Delegació de competències del Ple en 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 per l’Ajuntament Ple, reunit en sessió
extraordinària de 29 de juny de 2015, en el punt setè de l’ordre del dia “Delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local” han
estat adoptats els següents acords:
PRIMER.- Delegar en l'Alcalde l'exercici de les següents atribucions del Ple de la Corporació previstes en l'article 22.2 de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases del Règim Local:
j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
SEGON: Delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les següents atribucions del Ple de la Corporació previstes en l'article 22.2 de la
Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local:
k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
m) Concertació d'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 cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.
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ñ) 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.
q) Les altres que expressament li confereixin les lleis, en particular, delegar en la Junta de Govern Local les atribucions del Ple
previstes en la disposició addicional segona, apartat segon del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que estableix:
“2. Correspon al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes no esmentats a l'apartat anterior que celebri
l'Entitat local.
Així mateix correspon al Ple 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.”
TERCER: En els acords que s'adoptin per la Junta de Govern Local en virtut de la present delegació, haurà de fer-se constar aquesta
circumstància i s'entendran dictats per l'òrgan que delega com a titular de la competència originària, sent immediatament executius.
La delegació efectuada en virtut de l'establert a l'apartat anterior, comprendrà la facultat de resolució dels recursos de reposició que puguin
interposar-se pels interessats.
QUART.- Publicar el present Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sense perjudici de la seva efectivitat des de l'endemà al de la
seva adopció.

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