Resolución: 2015/1692

Nº Expedient 000005/2015'SECCONST
L'ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT D'ALMASSORA (CASTELLÓ)
Considerades les potestats atribuïdes a la meva autoritat per l'art. 21.3 i 23 de la Llei 7/85
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la Disposició addicional segona 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, RESOLC
PRIMER.' Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions:
' 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 siguin fixes i
periòdiques.
' Acordar el nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la
Corporació i l'acomiadament del personal laboral, adonant al Ple, en aquests dos últims
casos, en la primera sessió que celebri. Declaració de situacions administratives, així com la
jubilació de tot el personal.
' L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general
no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels
projectes d'urbanització.
' 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.
Així mateix 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
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.
La present delegació abastarà tots els actes definitius i de tràmit propis dels procediments
que es tramitin a excepció del tràmit de requeriment de documentació justificativa exigida
per l'article 151.2 TRLCSP que se seguirà realitzant per l'Alcaldia.
La present delegació comportarà així mateix l'aprovació de la despesa corresponent.
' L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent l'Alcalde per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.
' L'atorgament de les llicències, excepte les llicències d'obertura d'activitats no recreatives,
tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple.
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' Les resolucions relatives a senyalització viària.
SEGON.' Sense perjudici dels seus efectes immediats des de l'endemà a la seva adopció,
publicar el present acord en el B.O.P. i en el Tauler d'anuncis. El present acord deroga als
anteriors en aquesta matèria.
TERCER.' Adonar del present acord a l'Ajuntament Ple a l'efecte de l'art. 38.d) i 44.4 del RD
2568/86 de 28 de novembre.

Pel Servei
El secretario general

19/06/2015

Ignacio Martínez Vila
Almassora, a 22 de Junio de 2015
L'Alcaldessa,

El secretario
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19/06/2015
Ignacio Martínez Vila

Susanna Nicolau Hidalgo
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