DECRET D’ALCALDIA
Vist que, el dia 28 de juliol de 2020, la Sra. Oreto Trescolí Bordes va renunciar al càrrec de Regidora
de la Corporació.
Atés que per Decret d’Alcaldia nº 1212/2019 de 21 de juny de 2019, se li va nomenar Primera Tinent
d’Alcalde i que, per tant, és necessari la redistribució dels càrrecs de Tinents d’Alcalde.
Atés que, segons l'article 20.1b), 21.3) i 23 de la Llei 7/1.985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i l'article 52 i 53 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per R.D. 2.568/1.986, de 28 de novembre, és l'Alcaldia l'òrgan competent per a nomenar als
regidors membres de la Junta de Govern de l'Ajuntament de l'Alcúdia, i per a delegar en aquest òrgan les
seues competències, amb les excepcions legalment previstes.
Atesa l’errada detectada en les denominacions dels tipus de contractes que són competència de la
Junta de Govern Local en matèria de contractació del Decret 1212/2019 és necessari modificar-ho per tal de
adequar la denominació dels contractes a la normativa actualment vigent.

1.- RUBÉN GRAU NAVARRO
2.- Mª ÁNGELES BOIX COMBRES
3.- BARTOLOMÉ BOHIGUES BISBAL
4.- ROSA Mª MARTÍNEZ MURILLO
5.- AURELIO AMAT FAYOS
SEGON.- Determinar que correspondrà als nomenats substituir, pel mateix ordre de nomenament, a
I'Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions, en els supòsits que estableix l'article 23 de la Llei 7/1.985.
TERCER.- Nomenar com a membres de la Junta de Govern, baix la presidència de I'Alcaldia, als
següents regidors:
1.- RUBÉN GRAU NAVARRO
2.- Mª ÁNGELES BOIX COMBRES
3.- BARTOLOMÉ BOHIGUES BISBAL
4.- ROSA Mª MARTÍNEZ MURILLO
5.- AURELIO AMAT FAYOS
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s'assenyala a:

RESOLUCIÓN

PRIMER.- Nomenar com a Tinents d'Alcalde de I'Ajuntament de I'Alcúdia, en l'ordre de prelació que

Número: 1365/2020 Fecha: 26/08/2020

HE RESOLT:

QUART.- Delegar en la Junta de Govern, a banda de les funcions d’assistència permanent a aquesta
en l'exercici de les seues atribucions, les que li delegue el Ple de l'Ajuntament, o les de l'article 13.3 del
Reglament Orgànic Municipal, les següents competències atribuïdes a l'Alcaldia en l'article 21.1 de la Llei
7/1.985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Regim Local:
1.- Concertar operacions de crèdit i ordenar pagaments, sense perjudici que per l'Alcaldia, es
disposen prèviament les que siguen necessàries, donant compte posteriorment a la Junta de Govern en la
primera sessió en què siga possible.
2.- Aprovar l'oferta pública d'ocupació d'acord amb el Pressupost i la plantilla, així com les bases de
les proves per a la selecció de personal, excepció feta de les contractacions laborals temporals, i dels
concursos per a la provisió de llocs de treball.
3.- Imposar sancions disciplinàries al personal al servei de l'Ajuntament.
4.- Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del Pla General, així com dels
instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
5.- Imposar sancions per desobediència a la seua autoritat o per infracció de les lleis i de les
Ordenances municipals, excepció feta de les sancions per infracció de l'Ordenança de Trànsit, Circulació i

d’obres, concessió de serveis, subministrament i serveis, i els contractes privats, la quantia dels quals
excedisca de 10.000 euros (IVA inclòs). Quan el seu import no supere el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en tot cas, la quantia de 6 milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua
duració no siga superior a 4 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 la quantia
assenyalada.
7.- L'adjudicació de concessions sobre el béns de la Corporació Local i l'adquisició de béns immobles i

RESOLUCIÓN

6.- Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, concessió

Número: 1365/2020 Fecha: 26/08/2020

Seguretat Vial i aquells casos en què tal facultat estiga atribuïda a altres òrgans.

el seu valor no supere el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de 3 milions d'euros, així com
l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no supere el percentatge ni la quantia indicats.
8.- Competències en matèria de concessió de subvencions que pertoquen a l'Alcalde.
9.- Aprovació de projectes d'obres i de serveis, excepció feta de les memòries valorades.
10.- L'atorgament de les llicències urbanístiques per a obres majors i/o de nova construcció.
11.- Resolució de sol·licituds d'Ajudes Econòmiques Individualitzades tramitades pels responsables
dels Serveis Socials Municipals.
CINQUÉ.- Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent de la data de la present
resolució, sense perjudici que es done compte al Ple en la primera sessió que se celebre.
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drets subjectes a la legislació patrimonial, la quantia dels quals excedisca de 10.000 euros (IVA inclòs), quan

SISÉ.- Determinar que les sessions de la Junta de Govern tindran una periodicitat ordinària setmanal,
fixant-se com a dia i hora de celebració els dimarts a les 18:00 hores. Quan, per raó de festivitats o altra raó
justificada siga convenient la celebració en dia distint, es podrà celebrar qualssevol altre dia de la mateixa
setmana sense perdre per aquest motiu la seua consideració d'ordinària.
Al mes d'agost se celebrarà Junta de Govern Local ordinària cada quinze dies i al mes de setembre
podrà no celebrar-se Junta de Govern Local la setmana de festes locals.
SETÉ.- Ordenar la publicació de la present resolució per mitjà d'edicte que s'inserirà en el “Butlletí
Oficial” de la província, i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a efectes de general coneixement.
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Document signat electrònicament al marge.

