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Ajuntament de Favara
Edicte de l’Ajuntament de Favara sobre acords d’organització i funcionament.
EDICTE
De conformitat amb el que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció donada a
la mateixa per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i en el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció donada al mateix per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, es fan públics als efectes pertinents, els acords referents a l'organització i funcionament de l'Ajuntament, la part dispositiva del qual
literalment diu:
ASSUMPTE: NOMENAMENT TINENTS DE ALCALDE
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Nº 145/2015
De conformitat amb el que es disposa en l'art. 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; art. 22 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril i art. 46 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com a titulars de les Tinences d'Alcaldia als/les següents regidors/as:
1er TINENT D’ALCALDE
RAFAEL GISBERT ARAGÓ
2º TINENT D’ALCALDE
ISABEL BORRÀS PASTOR
3er TINENT D’ACLALDE
JOSÉ FRANCISCO VICEDO MOLINA
SEGON.- Correspondrà als nomenats substituir, per la seua ordre de nomenament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions en
els supòsits legalment previstos.
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones designades a fi que presten si escau l'acceptació de tals càrrecs.
QUART.- Remetre anunci dels referits nomenaments per a la seua inserció en el Butlletí Oficial de la Província i publicar-los igualment en el
Tauler d'anuncis municipal.
CINQUÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que se celebre.
SISÈ.- Els nomenaments efectuats seran efectius des de l'endemà a la data de la present resolució.
ASSUMPTE: DELEGACIONS ESPECIALS CONFERIDES
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 143/2015
De conformitat amb el que es disposa en l'art. 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; i 43, 44 i 45 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre
RESOLC
PRIMER.- Efectuar les següents delegacions especials, respecte de les diferents àrees o serveis municipals que s'especifiquen que a continuació s'indiquen:
ÀREES/SERVEIS MUNICIPALS

REGIDORS

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA

ORO AZORÍN CANET (Alcaldessa)

ESPORTS, TRESORERIA I RÈGIM ECONÒMIC

EMILI LLEDÓ FIGUERES

URBANISME, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT

ISABEL BORRÀS PASTOR

FESTES

JOSÉ VICEDO MOLINA

SERVEIS, MAJORS I PATRIMONI

RAFAEL GISBERT ARAGÓ

CULTURA i EDUCACIÓ

ISABEL MORATÓ ARAGÓ

SANITAT I BENESTAR

JUNA JOSÉ MILVAQUES GALÁN

SEGON.- Les delegacions efectuades abastaran les facultats de direcció, organització interna i gestió dels corresponents serveis a exclusió de
la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercer.
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones designades a fi que procedisquen, si escau, a l'acceptació de tals càrrecs.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es celebre.
SISÈ.- Les delegacions conferides seran efectives des de l'endemà a la data de la present resolució.
ASSUMPTE :NOMENAMENT TRESSORER
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 142/2015
Vist que en data 13 de juny de 2015 es va constituir la nova Corporació municipal sent necessari procedir al nomenament de tresorer municipal amb vista a garantir l'acompliment de les funcions previstes en l'article 5 del Reial decret 1174/1987, de 18 de Setembre, sobre règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
Considerant el que es disposa en l'article 2 f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional així com l'article 168.1 in fine de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana,
Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats previstes en l'article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de règim local, RESOL:
PRIMER.- Nomenar tresorer de l'Ajuntament de Favara al regidor EMILI LLEDÓ FIGUERES amb D.N.I.73574654T
SEGON.- Al regidor tresorer nomenat, prèvia acceptació del seu càrrec, li correspon les funcions previstes en l'article 5 del Reial decret
1174/1987, de 18 de Setembre, sobre règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
TERCER.- Notificar personalment al interessat i publicar el nomenament en el B.O.P. de València.
QUART.- Donar compte al Ple en la pròxima sessió que se celebre.
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ASSUMPTE: NOMENAMENT MEMBRES JUNTA DE GOVERN LOCAL
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 144/2015
Considerant que la creació de la JUNTA DE GOVERN LOCAL va ser acordada pel Ple de l'Ajuntament de Favara en data 29 de juny de 2011
de conformitat amb l'article 20.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local (L.B.R.L.).
Considerant que la Junta de Govern Local ha d'estar integrada per l'Alcalde i un nombre de regidors no superior al terç legal dels membres
que componen la Corporació, conforme a l'article 23.1 de la L.B.R.L.
Considerant que correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seues atribucions, així com aquelles atribucions que l'Alcalde i el Ple li deleguen o li atribuïsquen les lleis,
En virtut de les facultats que em confereixen els articles 23 de la L.R.B.R.L. i 52 del RD 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC:
PRIMER.- Designar com a membres de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, a més d'aquesta Alcaldia, als següents regidors:
- D. RAFAEL GISBERT ARAGÓ
- Dª ISABEL BORRÀS PASTOR
- D. JOSÉ FRANCISCO VICEDO MOLINA
SEGON.- Delegar en aquesta Junta de Govern Local les següents atribucions d'aquesta Alcaldia, d'entre les contingudes i considerades com
a delegables en l'article 21.1 de la L.R.B.R.L.
-Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
-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 siguen fixes i periòdiques.
-Exercir la prefectura de la Policia Municipal.
-Les aprovacions 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 de urbanització.
-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.
- 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 supere el 10 per 100 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.
No es delega la contractació d'obres , serveis i subministraments que de conformitat amb la legislació vigent en matèria de contractació , es
puga tramitar mitjançant contracte menor o procediment negociat sense publicitat.
-L'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan
el seu valor no supere el 10 per 100 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.
TERCER.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir per la Junta de Govern Local en els termes i dins dels límits de la delegació.
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d'aquesta delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent:
“considerant que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcalde
d'aquest Ajuntament, mitjançant decret... de data...”
Els acords que s'adopten per delegació s'entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, a quin s'haurà de
mantenir informat de l'exercici de la delegació, i serà immediatament executius i presumptament legítims.
QUART.- Donar compte al Ple de l'Ajuntament de la present resolució en la primera sessió que se celebre de conformitat amb el previst en
l'article 38 del R.O.F.
CINQUÉ.- Publicar els nomenaments com a membres de la Junta de Govern en el B.O.P. de València i notificar personalment als designats.
ASUMPTE: DEDICACIONS DEL MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES (article 75.5 Llei de Bases de
règim local)
Per acord plenari de data 25 de juny de 2015 es va establir:
PRIMER.- Establir els següents càrrecs amb dedicació parcial per ostentar delegacions o desenvolupar funcions d’especial responsabilitat:
IMPORT MENSUAL
quotes empresarials incloses.

DEDICACIÓ MÍNIMA
Hores semanals

EMILI LLEDÓ FIGUERES

395,41-€

8

ISABEL MORATÓ ARAGÓ

395,41-€

8

JUAN JOSÉ MILVAQUES GALÁN

395,41.-€

8

CÀRREC

SEGON.- Establir les següents quanties de les assistències per la concurrència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que
formen part:
- ASSISTÈNCIA A SESSIONS DEL PLE: 25.- €
- ASSISTÈNCIA A SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: 200.-€
- ASSISTÈNCIA A SESSIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: 25.-€
Tot el que es fa públic en compliment de la normativa aplicable
Favara a 26 de juny de 2015.—L’Alcaldessa, Oro Azorín Canet.
2015/16563

