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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE CAMPOS
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Decret delegacions junta de govern

Aquesta batlia, amb data de 13 de juny, ha dictat un decret del següent tenor literal:
“DECRET DE BATLIA
En aplicació de les atribucions que em confereixen els articles 43 i següents i 114 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
en relació amb l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i article 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, resolc:
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1. Delegar a la Junta de Govern Local les competències pròpies d'aquesta batlia següents:
a) Aprovació de factures, en execució de la disposició de despeses dins del límit de la meva competència (art. 21.1.f LBRL).
b) Sancionar les faltes de desobediència a la meva autoritat o per infraccions a les ordenances municipals, llevat dels casos en què la
facultat estigui atribuïda a altres òrgans (art. 21.1.n LBRL).
c) 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 100 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 (disposició adicional segona 1 TRLCSP).
d) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin prevists al
Pressupost (art. 21.1.o LBRL).
e) L'adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial
quan el seu valor no superi el 10 per 100 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 (disposició adicional segona 1 TRLCSP).
f) Atorgar les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Comissió de Govern (21.1.q LBRL), i
llevat de les llicències d'instal·lació, obertura i funcionament d'establiments fabrils, industrials o comercials i de qualsevol altre
tipus.
2. Les delegacions a què es refereix l’apartat anterior són genèriques, a l'empara del que disposa l'article 43.5.b) del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre (ROF), incloent les facultats de direcció i gestió, així com també la facultat de resoldre mitjançant actes administratius;
mentre que aquest batle conservarà, de les matèries delegades, les facultats a què es refereix l'article 115.a) i 115.b) del ROF.
3. Les atribucions delegades s'entendran acceptades tàcitament si la Junta de Govern no realitza manifestació expressa de què no les accepta.
4. Amb la finalitat d’evitar un retard innecessari en la resolució d’assumptes a conseqüència de la manca de sessions de la Junta de Govern
Local durant els quinze dies existents entre sessions, aquestes delegacions s’entendran avocades pel batle en tots els termes, als efectes de
poder resoldre assumptes que es declarin urgents, entre una sessió ordinària i altra, sense necessitat d’una nova resolució expressa.
5. Publiqui's aquesta resolució al BOIB, notifiqui's a la Junta de Govern, i doni's compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que
mantengui. Tot i la seva posterior publicació, aquesta resolució entrarà en vigor en el dia d'avui.
El Batle
Sebastià Sagreras Ballester
Campos, 13 de juny de 2015”---------------------------------------------------------------------------------------

Campos, 13 de juny de 2015.
El batle
Sebastià Sagreras Ballester
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