EDICTE
D’acord amb el que disposa l’article 44 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 25
del Reglament Orgànic Municipal, es fa públic el següent Decret d’Alcaldia de data 16 de juny de
2015:
RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DE L’ALCALDIA EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Després de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 i constituïda la Corporació en sessió
extraordinària el dia 13 de juny, per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 15 de juny han estat
designats els regidors que han de formar part de la Junta de Govern Local, a la qual s’atribueix
l’assistència permanent a aquesta en l’exercici de les seues atribucions, així com les que li puga
delegar qualsevol òrgan municipal o expressament li atribuïren les lleis.
D’acord amb el que disposen els articles 21 i 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local, i 43.2, 44, 53 i concordants del Reglament d’Organització, funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, procedeix dur
a terme la corresponent delegació d’atribucions de titularitat d’aquesta Alcaldia en la Junta de
Govern Local, a l’efecte del qual
RESOLC
Primer.- Efectuar les delegacions que es relacionen a favor de la Junta de Govern Local,
ordenades en atenció a les grans àrees de l’organització municipal:
A) EN MATÈRIA D’HISENDA
1.- Concessió de tot tipus de subvencions que no figuren com a consignació nominativa en
Pressupost, fins al límit legal de competències de l’Alcaldia.
2.- Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en quantia superior a 12.020,24€, fins al
límit legal de competències de l’Alcaldia.
3.- Autorització, disposició i reconeixement d’obligacions en l’adquisició de béns i drets de caràcter
inventariable.
4.- Aprovació de la liquidació del Pressupost de cada exercici.
5.- Aprovació dels expedients per depuració de saldos comptables.
6.- Aprovació del pla de distribució anual de cobrança dels tributs de caràcter periòdic.
7.- Adquisició i alienació de béns i drets que no superen el 1 0 per cent dels recursos
ordinaris del Pressupost, amb subjecció als requisits i límits previstos en la legislació vigent.
B) EN MATÈRIA DE TURISME
1.- Campanyes que no figuren nominativament en pressupost.
2.- Planificació i regeneració de platges.
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3.- Aprovació del règim d’explotació i/o concessió per a l’ocupació temporal, instal·lacions i
aprofitament especial de platges.
4.- Sancions i clausures d’instal·lacions i activitats en domini públic (platges).
C) EN MATÈRIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
1.- Campanyes que no figuren nominativament en pressupost.
D) EN MATÈRIA DE BENESTAR SOCIAL
1.- Campanyes que no figuren nominativament en pressupost.
2.- Ingressos en la Residència d’ancians.
E) EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS
1.- Aprovació de l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla de personal
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.
2.- Contractació de personal temporal, inclús quan es tracte de meres substitucions, supòsits
d’urgència.
3.- Jubilació del personal.
4.- Competències de concessió, resolució, reconeixement i autorització de les matèries següents:
- Assignacions provisionals de funcions al personal, sempre i quan impliquen la concessió de
retribucions complementàries o gratificacions.
- Adscripcions temporals del personal a unitats orgàniques o funcionals diferents.
- Cessaments i renúncies de personal.
F) EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
Contractació d’obres, serveis i subministraments, concessions o disposicions de despeses si la
quantia excedeix de 12.020,24 euros i no supera el 10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost i la resta de límits legals. Inclusivament quan tinga caràcter plurianual, sempre que no
es donen els requisits exigits per la legislació de règim local.
G) EN ALTRES MATÈRIES:
1.- Resolució d’expedients per responsabilitat patrimonial.
2.- Ordenar l’execució de sentències firmes en matèries que no vinguen atribuïdes a altres
òrgans.
3.- Sancions i clausura d’instal·lacions i activitats en domini públic.
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4.- Qualsevol expedient sancionador, siga per desobediència o infracció de les ordenances
municipals, amb excepció dels supòsits en els quals alguna norma h o atribuïsca expressament a
altres òrgans.
Dénia, 30 de juny de 2015
L’Alcalde
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