AJUNTAMENT DE L’ ALQUERÍA DE LA COMTESSA (VALENCIA)
C/Nou, núm 4 DP 46715

Telf. 96 289 30 02 Fax 96 289 42 32 CIF P-4603700-H
DECRET ALCALDIA

GOVERN LOCAL.
Atesa la situació excepcional en la que ens trobem arrel de la declaració
d’alarma de l’Estat Espanyol (RD 463/2020, de 14 de març de 2020).
Vist el Decret d'Alcaldia núm. 2020-0066 de data 24 de març de 2020 que
acorda, entre altres,

“TERCER.- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents:
-

Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i
per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions
complementàries que no siguen fixes i periòdiques.

-

Les contractacions i concessions de qualsevol classe quan el seu import no
supere el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, els sis
milions d'euros incloses les de caràcter plurianual quan la seua duració no siga
superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seues
anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici ni a la quantia assenyalada, a excepció
d'aquelles contractacions que s'efectuen per mitjà de contracte menor que
continuaran sent objecte de resolució per esta Alcaldia.

-

Aprovació de certificacions d'obres.

-

L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no supere el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni els tres milions d'euros, així com l'alienació del
patrimoni.

-

L'atorgament de les llicències.

-

Concessió d'ajudes i subvencions, excepte les derivades de l'Àrea d'assumptes
socials
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Vist el Decret d’Alcaldia de data 31/07/2019 pel que es nomenen als membres
de la Junta de Govern locals i delegacions a favor de la mateixa que son les següents:
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“4ª. Acordar la suspensió de reunions de treball i sessions d'òrgans col·legiats –
excepte les absolutament necessàries per a mantindre els serveis bàsics i realitzar les
actuacions exigides a l'administració local- o bé la realització d'aquestes per mitjans
telemàtics.”
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-

Les aprovacions dels instruments de planejament de desenrotllament del
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

-

Igualment la Junta de Govern local assistirà a esta Alcaldia en l'exercici de les
seues atribucions, entenent igualment d'aquells assumptes que li siguen
sotmesos per l'Alcaldia o li siguen delegats pel Ple de la corporació.

PRIMER.- Revocar les competències que es delegaven en la Junta de Govern Local en
el decret data 31/07/2019 per les raons anteriorment establertes.
SEGON.- Comunicar la revocació de les delegacions als membres de la Junta de
Govern Local per a la seua acceptació.
TERCER.- Publicar la revocació, una vegada acceptada, o transcorreguts 3 dies hàbils
des de la comunicació sense expressa manifestació de no acceptació, en el Butlletí
Oficial de la Província.
QUART.- Donar compte d’aquesta Resolució en la primera sessió plenària que es
celebre.
Ho mane i signe en Alqueria de la Comtessa a la data de la signatura.
El Alcalde President
Signat: Salvador Femenia Peiro

La Secretària.
Signat: María Canet Amat
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RESOLC

DECRET

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria i de
conformitat amb l’establert en l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, 43 i següents del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre i l’article 9.6 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de
Règim del Sector Públic,
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L'exercici de les facultats que es deleguen s’efectuarà en les condicions establides en
els articles 115 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals. “

