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Després de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015, i constituïda la
Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 13 de juny de 2011, aquesta
Alcaldia, mitjançant Resolució nº 596/2015 de 7 de juliol, va procedir a nomenar
com a membres de la Junta de Govern Local als següents regidors:
D. Francisco A. Comes Monmeneu
D. Jorge Román Aroca
Dª María Begoña Nieva Villamor
D. Israel Alfonso Sargues
Les atribucions de competències d'aquest òrgan necessari vénen regulades en
l'apartat 2 de l'article 23 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, en els
següents termes.
"Correspondrà a la Junta de Govern Local, així integrada, i sota la presidència
d'aquesta Alcaldia, l'assistència permanent a la mateixa en l'exercici de les seues
atribucions, així com les que li delegue qualsevol òrgan municipal o expressament li
atribuïsquen les lleis".
Considerant que el respecte al principi jurídic d'eficàcia que ha de presidir l'actuació
administrativa requereix, que, per part d'aquesta Alcaldia es duga a terme la
descentralització de funcions encomanades a aquesta Alcaldia, de forma tal que, la
Junta de Govern assumisca a més de les atribucions pròpies, amb vista a la prestació
d'assistència permanent a aquesta Alcaldia, l'exercici de determinades atribucions
de caràcter delegable.
Per açò, i de conformitat amb l'establit en els articles 12 i 13 de la llei 30/92, de 26
de novembre, reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú; arts. 20.1.b), 21.3, 23.2 de la Llei de Bases de
Règim Local; i arts. 43 i concordants del RD 2568/86 de 28 de novembre pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, per mitjà de la present,
RESOLC
Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local, l'exercici de les competències
atribuïdes a aquesta Alcaldia, en virtut de disposició legal continguda en l'art. 21 de
la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i que a
continuació s'indiquen:


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 provisió de llocs de
treball.



L'atorgament de les llicències d'obres de caràcter major, llevat que les lleis
sectorials ho atribuïsquen expressament al Ple o a la Junta de Govern Local,
així com les llicències de segregació.



Les contractacions i concessions de tota classe, respecte dels contractes
d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats que
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sobrepassant el seu import els límits econòmics legalment establits per a
configurar les contractacions de caràcter menor, no superen 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 seua durada 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 la quantia assenyalada.


L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan siga competent per a la
seua contractació o concessió i estiguen previstos en el Pressupost.



L'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial
quan el seu valor no supere 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 supere el percentatge ni la quantia indicats.



L'aprovació de certificacions d'obres expedides en execució del pressupost
de despeses.



La resolució dels recursos de reposició que s'imposen contra acords adoptats
per la Junta de Govern per delegació de l'Alcalde.



Aquelles atribucions que la legislació de l'Estat o de la Comunitat Autònoma
assigne al municipi i no atribuïsca a altres òrgans municipals

Segon.- Les delegacions efectuades comporten la facultat de resoldre mitjançant
actes administratius que afecten a tercers.
Les resolucions administratives que s'adopten per delegació, indicaran expressament
aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegante.
En qualsevol moment aquesta Alcaldia podrà abocar para si, amb caràcter
individualitzat, qualsevol assumpte entre els compresos en l'esfera de les
competències delegades i resoldre sobre el mateix.
Independentment de les competències que es deleguen, aquesta Alcaldia podrà
sotmetre a la consideració de la Junta de Govern Local com a òrgan de deliberació,
assessorament i suport a aquesta Alcaldia qualsevol assumpte de la seua
competència que siga delegable i sotmetre-ho a votació
Tercer.- Remetre anunci de les referides delegacions per a la seua inserció en el
Butlletí Oficial de la Província i publicar-les igualment en el Tauler d'anuncis
municipal.
Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se
celebre.
Massanassa, 8 de juliol de 2015
Davant meu,
EL SECRETARI. Miguel A. García García
L'ALCALDE. Vicente Pastor Codoñer
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