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L'Alcaldia de l'Ajuntament d'Almassora
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, 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.
- 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.
- L'atorgament de les llicències de obres majors i ambientals (instal·lació), tret que les lleis
sectorials ho atribueixin expressament al Ple.
- Les resolucions relatives a senyalització viària.
- La convalidació de l'omissió de la funció interventora i l'aprovació, disposició i reconeixement de
l'obligació de la indemnització per responsabilitat patrimonial. (art 28 RD 424/17).
- Aprovació del programa de festes.
- Aprovació dels expedients de responsabilitat patrimonial així com la disposició, aprovació i
reconeixement de l'obligació del gasto de la indemnització, si és el cas.
SEGON. Sense perjudici dels seus efectes immediats des de l'endemà a la seva adopció, publicar
el present acord en el BOP 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,
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El secretario

27/06/2019

Ignacio Martínez Vila

Diligència per a fer constar que la resolució
que antecedeix ha sigut inclosa en el Llibre
de Resolucions de l'Alcaldia.
Almassora, a 27 de junio de 2019
L'Alcaldessa

El secretario

27/06/2019
27/06/2019

Mercedes Gali Alfonso

Ignacio Martínez Vila

